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ВВЕДЕНІЕ. 

I. Біографія Ливія. 

Титъ Ливій (Т. Ьіѵіив) быіъ самымъ значительнымъ про¬ 
заикомъ вѣка Августа и вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ изъ замѣча¬ 
тельнѣйшихъ историковъ древняго Рима. 

Ливій родился въ консульство Цезаря и Бибужа (59 г. до; радъ „ 
Р. X.) на слѣдующій годъ послѣ заключенія знаменитаго тріум- мѣсто ро- 
вирата между Цезаремъ, Помпеемъ и Краевомъ. Родиной Ливія жденія. 

былъ богатый городъ Трансдаданской Галліи Раіаѵіиш (н. Райиа), 
гордившійся, подобно Риму, своимъ происхожденіемъ отъ троян¬ 
цевъ, именно отъ Антенора, свояка Пріама. 

Десятилѣтнимъ мальчикомъ Ливій долженъ былъ пережить „ о цми_ 
знаменитый переходъ Цезаря черезъ Рубиконъ. Волненіе и хическія 
страхъ отрока были при этомъ тѣмъ сильнѣе, что его сограждане убѣжденія, 
держали сторону Помпея. Эти дѣтскія впечатлѣнія запали въ 
душу Ливія на всю жизнь и заставили его критически отно¬ 
ситься къ дѣятельности диктатора, такъ что онъ высказалъ 
однажды: „неизвѣстно, отъ чего государство могло получим, 
больше пользы, отъ рожденія или нерожденія Цезаря". Въ ран¬ 
ней юности Ливій испыталъ всѣ ужасы, съ которыми сопря¬ 
жены были смерть диктатора и кара его убійцъ, а также 
воспослѣдовавшая затѣмъ междоусобная борьба вторыхъ тріум¬ 
вировъ. Эти событія пришлось ему пережить, вѣроятно, въ 
ЗРимѣ, такъ какъ солидная и разносторонняя ученость, прогля¬ 
дывающая изъ его Исторіи, исключаетъ мысль о томъ, что 
Ливій завершилъ свое образованіе школами своей родины. 
Невзгоды, испытанныя писателемъ въ такомъ впечатлитель¬ 
номъ возрастѣ, не могли вызвать въ немъ особаго расположенія 
къ политическому строю, установившемуся при Августѣ. Мало 
того, Ливій не скрывалъ своего явнаго расположенія къ Пом¬ 
пею, за что и получилъ отъ Августа прозвище помпеянца, и 
называлъ убійцъ Цезаря, Брута и Кассія, выдающимися му¬ 
жами. Но это нисколько не вредило дружбѣ перваго императора 
ед; Ливіемъ, по совѣту котораго началъ писать исторію и сынъ 
пасынка Августа, будущій императоръ Клавдій. Ливій не зани¬ 
малъ никакихъ должностей и поэтому могъ всецѣло посвятить 
себя литературнымъ занятіямъ. 



ВВЕДЕНІЕ. 

§ 3. Селей- Бъ связи съ ними мы почерпаемъ нѣкоторыя свѣдѣнія и 
етво. объ семействѣ Ливія. Онъ былъ женатъ и имѣлъ сына кото¬ 

рому въ особомъ посланіи совѣтовалъ читать Демосѳена ’и Ци¬ 

церона, и дочь, мужа которой, ритора Л. Магія, осыпали 
однажды похвалами не за его собственныя заслуги, а за то что 
онъ былъ зятемъ Тита Ливія. 

§4. Смерть. Умеръ Ливій на своей родинѣ, въ одинъ годъ съ поэтомъ 
Овидіемъ (17 по Р. X.). 

II. Историческій трудъ Ливія. 

§ ]. ІТзвѣст- Громкая слава Ливія основана, разумѣется, на его Исторіи 
юсть рИШІ] вызвавшей истинный в»сторгъ у современниковъ ея 
Исторіи. иоявяеН1Я. Особенно характеренъ въ этомъ отношеніи анекдотъ, 

сообщаемый писателемъ I в. по Р. X. Плиніемъ Младшимъ, 

что житель города Гадеса (Сайез, н. Кадиксъ) въ Испаніи, 

движимый громкой славой Ливія, прибылъ со своей отдален¬ 

ной родины ВЪ Римъ ТОЛЬКО ДЛЯ' того, чтобы взглянуть на 
Ливія, и, добившись этого, тотчасъ удалился обратно. И послѣ¬ 

дующія поколѣнія увлекались Исторіей и не только читали ее 
безъ всякой критики, но списывали и сокращали. 

52. Составъ Къ составленію этого знаменитаго труда Ливій приступилъ 
Исторіи За- приблизительно 33 лѣтъ отъ роду и работалъ надъ нимъ вплоть 
ШосЬаееГ>до смеРти- Въ результатѣ получились 142 книги, въ которыхъ 

излагались судьбы римскаго народа, начиная съ основанія Рима 
и кончая смертью пасынка Августа, Друза (9 г. до Р. X.). 
Точное заглавіе сочиненія неизвѣстно. Самъ Ливій называетъ 
его одинъ разъ аппаіез („лѣтописи"), писатель I вѣка по Р. X. 
Плиній Старшій—Ызіогіае, а древніе грамматики и лучшія ру¬ 
кописи даютъ общепринятое нынѣ заглавіе аЬ пгѣе соіміііа НМ 
(„книги отъ основанія города11, т. е. Рима). Этотъ огромный 
трудъ былъ опубликованъ, конечно, не сряду, а издавался по 
частямъ. Самъ авторъ дѣлилъ свое произведеніе прежде всего 
на книги, затѣмъ на болѣе крупные отдѣлы, причемъ, пови- 
димому, старался каждый изъ нихъ изложить или въ 10 кни¬ 
гахъ (т. н. декада, отъ греч. Згха;, десятокъ), ели, по крайней 
мѣрѣ, въ 5. До насъ отъ всего сочиненія дошло только 35 книгъ, 
именно первая декада (кн, I—X), обнимающая событія отъ осно¬ 
ванія Рима до 293 г. до Р. X., вторая декада (кн. XXI—XXX), 

содержащая разсказъ о II Пунической войнѣ, и третья и по¬ 
ловина IV декады (кн. XXXI—ХЬѴ), гдѣ говорится о собы¬ 
тіяхъ, начиная съ 201 г. и кончая тріумфомъ Л. Эмилія Павла 
надъ послѣднимъ македонскимъ царемъ Персеемъ въ 167 г. до 
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П. ИСТОРИЧЕСКІЙ ТРРДЪ ЛИВІЯ. 

Р. X. Причиной потери остальныхъ книгъ послужили прежде 
всего огромный объемъ труда, затѣмъ рано составленныя извле¬ 

ченія изъ всѣхъ книгъ и подробное ихъ оглавленіе (т. н. 

регіосЬае, дошедшія до насъ,—отъ греч. тсерігуш, „обнимаю"). 

Оцѣнка труда Ливія должна быть двоякая: съ древней и 
современной точки зрѣнія. Это обусловливается тѣмъ, что ри¬ 

мляне смотрѣли на историческія сочиненія нѣсколько иначе, чѣмъ 
мы. Именно, наше основное требованіе, чтобы исторія правдиво 
излагала и освѣщала событія, они замѣняли тѣмъ, что она 
должна изображать дѣянія народа не только достовѣрно, но и 
въ возможно привлекательномъ видѣ, для удовольствія и поуче¬ 

нія читателей: „исторія," говоритъ писатель I вѣка по Р. X. 

Квинтиліанъ, „ближе всего подходитъ къ поэтамъ и есть до 
извѣстной степени разрѣшенное въ прозу стихотвореніе". 

Для древнихъ критиковъ и читателей Исторія Ливія каза¬ 

лась почти совершенствомъ по своему увлекательному, а главное 
краснорѣчивому изложенію. Отъ всей древности мы имѣемъ 
только два голоеа противъ Тита Ливія. Именно, одинъ через¬ 

чуръ суровый критикъ упрекалъ историка за нѣкоторые недо¬ 

статки языка, о чемъ будетъ сказано ниже, да императоръ Ка¬ 

лигула укорялъ Ливія за его словоохотливость и небрежность 
въ изложеніи событій. 

§ 2. Оцѣнка 
Исторіи: а) 
древними; 

Съ современной точки зрѣнія мы должны прежде всего с с ѳ_ 
опредѣлить степень достовѣрности труда Ливія, а это стоитъ въ0 иннойР 
тѣсной связи съ вопросомъ объ его источникахъ. Разборъ ихъгочки зрѣнія, 
значительно усложняется обширными размѣрами Исторіи. По- Источники, 
этому позволимъ себѣ, не выходя изъ рамокъ настоящей хре¬ 
стоматіи, обнимающей одну изъ наиболѣе драматическихъ эпохъ 
римской исторіи, остановиться только на разсмотрѣніи того, 
какъ Ливій отнесся къ своимъ предшественникамъ по изложе¬ 
нію II Пунической войны. Ихъ было у него нѣсколько. Такъ, 
изъ римлянъ современниками войны были писавшіе по-гречески 
Кв. Фабій Дикторъ, ѣздившій послѣ пораженія при Каннахъ 
съ посольствомъ въ Дельфы, Динцій Алиментъ, бывшій въ 
плѣну у Ганнибала, и Маній Ацилій Глабріонъ; впослѣдствіи 
ту же эпоху излагали знаменитый Катонъ Старшій, Л. Делій 
Антипатръ (около 100 г. до Р. X.), Валерій Анціатъ и Клавдій 
Квадригарій (оба жили при Суллѣ). Изъ грековъ особенно слѣ¬ 
дуетъ упомянуть Полибія, написавшаго старательно и добросо¬ 
вѣстно всемірную иеторію за періодъ отъ 264 до 146 г. Хотя 
сочиненія всѣхъ этихъ авторовъ, кромѣ Полибія, дошли до наеъ 
только въ самыхъ скудныхъ и ничтожныхъ отрывкахъ, однако 
мы можемъ еъ значительной увѣренностью заключить, что Ливій 
почти не пользовался непосредственно древнѣйшими и достовѣр¬ 
нѣйшими авторами; обращаясь же къ младшему поколѣнію исто- 
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ВВЕДЕНІЕ. 

риковъ, онъ слѣдовалъ неперемѣнно то одному, то другому изъ 
нихъ, рѣдко пытаясь, путемъ взаимнаго сопоставленія, провѣ¬ 

рить и дополнить ихъ сообщенія. Даже такого авторитетнаго 
писателя, какъ Полибій, Ливій оцѣниваетъ вполнѣ, начиная 
только съ 30-й книги. Что же касается обязательнаго нынѣ для 
серьезнаго историка пользованія архивнымъ матеріаломъ, то 
Ливій не привлекалъ его вовсе. Разумѣется, мы по многимъ 
причинамъ не имѣемъ никакого права строго осуждать древ¬ 

няго автора за такое отношеніе его къ своимъ источникамъ. 

Во-первыхъ, если бы онъ продѣлалъ со всей тщательностью 
работу надъ разборкой матеріаловъ для своего труда на всемъ 
его огромномъ протяженіи, то, вѣроятно, не успѣлъ бы вовсе 
приступить къ своей Исторіи; во-вторыхъ, мы не можемъ су¬ 

дить о Ливіи въ ту эпоху, когда его историческій талантъ достигъ 
наивысшаго развитія, такъ какъ не имѣемъ второй и значи¬ 

тельно большей половины его труда; въ третьихъ, какъ сказано 
выше, античный міръ предъявлялъ къ историку нѣсколько иныя 
требованія, чѣмъ наше время. 

§ 4. Міро- Остается разобрать сочиненіе Ливія, какъ памятникъ худо- 

созерцаніе жественно - литературный. Здѣсь мы прежде всего должны 
Ливія. СТОЛКНуТьея съ вопросомъ о міросозерцаніи автора Исторіи, 

наложившемъ несомнѣнный индивидуальный отпечатокъ на его 
изложеніе. Прежде всего Ливій благочестивъ. Онъ глубоко вѣ¬ 

ритъ въ божественное предопредѣленіе; такъ, въ немъ исклю¬ 

чительно онъ видитъ причину того, что Римъ сталъ главой 
міра. Поэтому, особенно въ первой декадѣ, гдѣ авторъ часто ие 
можетъ или не умѣетъ истолковать причинъ событій, онъ 
является фаталистомъ, никогда не забывая1 однако, что въ силу 
своей свободной воли люди часто навлекаютъ на себя жестокую 
кару. Наряду' съ этимъ Ливій — убѣжденный патріотъ. Подъ 
вліяніемъ этого чувства онъ и рѣшилъ написать евою Исторію. 

Онъ глубоко скорбѣлъ о нравственномъ паденіи современнаго 
ему общества и хотѣлъ воскресить предъ нимъ славное,прошлое 
Рима н указать, такимъ образомъ, своимъ согражданамъ тѣ 
идеалы, къ которымъ они должны стремиться. Наконецъ, судя 
но всему, Ливій былъ человѣкомъ кроткимъ и мягкимъ и въ 
прошломъ Рима явно симпатизируетъ только лицамъ одного 
еъ нимъ характера. Онъ рѣшительно осуждаетъ, напримѣръ, 

рѣзкія дѣйствія народныхъ трибуновъ; не нравится ему и самый 
плебсъ, такъ какъ историкъ отожествляетъ его съ чернью своего 
времени, забывая, что вторые искали только „хлѣба и зрѣлищъ", 

а первые стремились къ столь симпатичной и самому Ливію 
гражданской свободѣ. Затѣмъ историкъ всегда сочувственно 
относится къ слабымъ и угнетеннымъ, не исключая иногда въ 
этомъ отношеніи и враговъ Рима. Особенно сложные и могучіе 
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Н. ИСТОРИЧЕСКІЙ ТРУДЪ ЛИВІЯ. 

характеры, вродѣ Ганнибала, врядъ іи были вполнѣ понятны 
Ливію. 

Главнымъ достоинствомъ Иеторіи является ер изложеніе. 
„Ливій," говоритъ проф. Ѳ. Ф. Зѣлинскій, „неподражаемый раз- § 5' Худ0‘ 

сказчикъ; никто лучше его не умѣлъ сдѣлать исторію правде-.Нмтъ изо - 
кательной, соблюдая въ разсказахъ мѣру, избѣгая повтореній,женія. Рѣчи 
приберегая каждую подробность до.того, мѣста, гдѣ она полезна 
и нужна". х) Этой особенностью Ливій заставилъ забыть про 
древнихъ анналистовъ такъ же, какъ у яаеъ Карамзинъ изло¬ 

женіемъ своей „Исторіи Государства Россійскаго" затмилъ Та¬ 

тищева и князя Щербатова. Кромѣ того, памятуя наставленіе 
Цицерона, что исторія—орпз тахіше огаіогіит, Ливій примѣ¬ 

нилъ богатые плоды своего риторическаго образованія къ ха¬ 

рактеристикѣ выводимыхъ имъ лицъ, заставляя ихъ въ важныхъ 
случаяхъ произносить мастереки отдѣланныя рѣчи. Эти рѣчи 
(въ дошедшихъ книгахъ ихъ около 400) частью составлены 
вновь Ливіемъ, частью переработаны по матеріаламъ предше¬ 

ствующихъ историковъ и во всякомъ случаѣ вымышлены, 

такъ какъ рѣчи, дѣйствительно произнесенныя'и сохранившіяся 
въ записи, Ливій сознательно исключалъ изъ своего повѣствованія. 

На основаніи сказаннаго мы должны заключить, что Ливій 
мастереки владѣлъ латинскимъ языкомъ и стилемъ. Разумѣется, 
за долгій періодъ писанія Исторіи стиль этотъ не могъ не 

6. Языкъ 
И СТИЛЬ. 

испытать извѣстнаго рода эволюціи. Ж дѣйствительно, на осно¬ 

ваніи даже уцѣдѣвшей части труда Ливія, можно заключить. 

что историкъ все болѣе и болѣе стремился приблизиться къ 
тѣмъ совершеннымъ образцамъ, какіе дали намъ Цицеронъ и 
Цезарь. Но вмѣстѣ съ тѣмъ у Ливія, особенно въ первой декадѣ, 
имѣется значительное количество словъ и конструкцій, прису¬ 
щихъ языку поэзіи и обыденной рѣчи. Нѣкоторые изъ этихъ 
вульгаризмовъ объясняются, можетъ быть, провинціальнымъ 
происхожденіемъ Ливія. По крайней мѣрѣ, извѣстный литера¬ 
турный критикъ и писатель времени Августа, Азиній Полліонъ, 
находилъ въ стилѣ Ливія слѣды вліянія его родины—раѣаѵіпіѣаз 
(отъ Раіаѵішп). Во всякомъ случаѣ, судя по дошедшимъ до 
насъ книгамъ, Ливія до языку надо поставить на рубежѣ 
между классической прозой Цицерона и Цезаря и т. н. сереб¬ 
ряной латынью, когда языкъ поэзіи окончательно вторгся въ 
область прозы и оказалъ на нее рѣшительное вліяніе. Главнѣй¬ 
шія особенности языка и стиля Ливія, примѣнительно къ 
третьей декадѣ, излагаются въ слѣдующей главѣ Введенія. 

‘) Введеніе къ комментарію къ XXI книгѣ Ливія. Эта книга должна 
была бы войти въ отрывкахъ и въ нашу хрестоматію, но мы сознательно 
исключили ее, такъ какъ не желали нарушать ея гармонической строй¬ 
ности, прекрасно освѣщенной трудомъ проф. Зѣлинскаго. 

5 



ВВЕДЕНІЕ. 

III. Главнѣйшія особенности языка и стиля Ливія. !) 

ЭТИМОЛОГІЯ. 

Существительныя. 

1. Во II скл. ёвп- РІЦГ- част0 оканчивается на-пт (им. 
-огит): йент—обычно, напр. 22, 5, 2; тосііит 30, 16, 1.1; зосіит 
22, 27, 11. 

2. Въ III екл. замѣт. пот. зіпд. зНгріз (вм. зйгрз) 26,13,16. 
3. Рагз имѣетъ въ 26, 46, 8 рѣдкую форму а с с а з. на -іт 

(вм.-еті; эта форма обычна только въ смыслѣ нарѣчія. 
4. Ашпів имѣетъ аЫ. ашпі 25, 32, 9; іріз—і§-пі 26, 6, 12; 

80Г8—зогй (вм. обычн.-е) 28, 45, 11. Это—архаизмъ, сохранив¬ 
шійся въ формулѣ ргоѵіпеіа аііеиі зогй еѵешй 

5. Слово ріеЬз имѣетъ ё'еп. (22, 30, 4) и сі а 1.(22,25, 10) до 
V скл. ріеѣеі. 

6. Нѣкоторыя собственныя имена на вопросъ гдѣ? сохранили 
старинную форму мѣстнаго падежа (Іо саііѵиз): Сагйарщ 28, 
26, 1; ТіЬигі 30, 45, 4. 

7. Въ § е п. р 1 и г. нѣкоторыя слова имѣютъ окончаніе -іаш вм. 
обычн.-аш: аеЫііш 26, 9, 13; сіѵііайцт 26, 49, 1; зітиііайит 
28, 18, 2; ѵоіиріайшп 23, 4, 4. 

8. Въ IV екл. Тай имѣетъ иногда архаическое окончаніе -и 
(вм.-щ): йііесйі 22, 2, 1, 

9. V скл. Слово Тіез бываетъ женскаго рода не только въ 
смыслѣ „срокъ" (напр. 26, 12, 5), но иногда н въ обычномъ зна¬ 
ченіи. Никогда Ливій не говоритъ аТ ешп (Пет, но всегда аГ 
еат йіет (напр. 28, 38, 4). 

10. Рошіо есть собственно старинный а Ы. отъ слова ропіиз, і 
(„вѣеъ"; того же корня, что наше „пудъ"). Отсюда ИЬга рошіо— 
„фунтъ вѣсомъ". Но слово ИЬга у Ливія обычно опускается, 
почему рошіо пріобрѣло значеніе несклоняемаго существитель¬ 
наго въ см. „фунтъ", напр. 25, 29, 13. 
Щшманіе. Во многихъ изданіяхъ Ливія ^еп. зіп^. II скл. 

и асе. р 1 и г. III скл. имѣютъ часто архаическія окончанія-I 
(вм. -іі) и -із (вм. -ез). Въ настоящей хрестоматіи эти формы за¬ 
мѣнены позднѣйшими. 

) Въ ссылкахъ первыя цифры означаютъ книгу, вторыя — главу, 
третьи—?. При частомъ повтореніи какого-нибудь явленія языка мы отнюдь 
не имѣли въ виду привести всѣ встрѣчающіеся въ хрестоматіи примѣры его. 
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Ш. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ЛИВІЯ. 

Прилагательныя. 

1. Въ пот. вм. зііѵезіег болѣе обычна форма зііѵезігіз; наир. § 2 
7, 26, 5; вм. ѣеггезѣгіз—ѣеггезѣег 29, 35, 7. 

2. Прилагательныя на -ЬШз образуютъ степени сравненія 
писательно, напр. тахіте ѣоІегаЪіІе 23, 3, 14. 

Числительныя. 

БдеепП имѣетъ. § е п. ріиг. йисепіиш 28, 45, 12. §3 

Мѣстоименія. 

1. С^иі имѣетъ въ йаА и аЫ.рІиг. диіз (вм. обычнаго уДп- § 4 
;ерояа и Цезаря фііЬдз), напр. 26, 15, 4; аіідиіѳ имѣетъ въ 
Ы. ріиг. аііріз, напр. 26, 15, 3. 

2. Інвій всегда писалъ сит цио, сит фіа, сит циіЬиз, а не 
иоеит и т. д. 

Глаголъ. 

1. 3-е лицо множ, числа іпсііс. регйсА имѣетъ весьма §6 
іѣдкое у Цицерона и особенно у Цезаря окончаніе -еге (вм. -египі). 
Іри этомъ Ливій не избѣгалъ формъ, совпадающихъ по внѣш- 
юети съ іпЯпіА, напр. озіепйвге 22, 6, 9. 

2. Въ молитзахъ и старинныхъ формулахъ Ливій сохра- 
іяетъ много архаизмовъ, напр. адхіііз (=аихегШз), іахіііз 
=1есегійэ) 29, 27, 3-4. 

3. Цапсізсог имѣетъ рагііеір. рѳгІееА папсАіз (вм. болѣе 
ібычн. пасічз), напр. 22, 44, 4. 

4. СопіипсА ітрегі отъ огіог—огегеѣиг (какъ ж у Це- 
іаря), напр. 23, 7, 8, отъ роііог—роіегекг (вм. обычн. ройгеіиг), 
іапр. 23, 43, 13. 

5. Хотя глаголы Йтог, ішідог и роііог соединялись съ а с с. 
только въ архаической и вульгарной латыни, Ливій образуетъ 
)тъ нихъ формы рагА Іи А разз., напр., ройишіиз (это окоп- 
ганіе болѣе обычно, чѣмъ ройепсіиз) 26, 5, 1. 

6. Слѣдуетъ замѣтить также форму ршіешіиз (рийешЗае аг- 
Йз 23, 3, 11), образованную отъ несуществующей въ классич. 
іатыни формы ршіео. 

СИНТАКСИСЪ И СТИЛИСТИКА. 

Существительныя. 

1. Единств, число нѣкоторыхъ существительныхъ имѣетъ § в 
собирательный смыслъ, напр. саезрез, „глыбы дерна11 25, 
36, 5; ѵаііиз „колья11, тамъ же. Ср. также ^гайиз въ выраженіи 
26, 9, 5 аМеге §та<1ит=напіему „прибавить шагу11, т. е. иттп 
скорѣе. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

2. Особенно часто въ собирательномъ смыслѣ ставятся слова 
едиез. Ьозгіз, тііез. рейез, а также Кошапиз, которое, кромѣ зна¬ 
ченія „римляне", „римское войско", можетъ быть переводимо 
иногда и „римскій полководецъ". Ср. также Іісіог въ 23, 10, 6, 
тегеаіог въ 30, 38, 5. 

3. РоНша и въ единствен, числѣ значитъ „имущество", 
„богатства", напр. 22, 41, 6, тогда какъ обычно оно имѣетъ 
этотъ смыслъ во множ, числѣ. Ргшпепіит=хлѣбъ въ зер¬ 
нахъ, напр. 22, 41, 8 (ігатені;а=хлѣбъ на корню). 

4. Нѣкоторыя имена существительныя отвлеченныя (аЪ з- 
ѣг а с ѣ а) часто принимаютъ конкретный смыслъ, напр. Іеѵіз агша- 
Йига=ші1іѣе8 Іеѵіз агтаіагае 22, 4, 3; аихі1ііш=вспомогательный 
отрядъ 22, 45, 4; гетіріт=гребцы 26, 51, 6. 

5. Отвлеченныя существительныя часто ставятся во множ, 
числѣ, когда но смыслу указываютъ на повтореніе извѣстнаго 
факта или относятся ко многимъ лицамъ, нанр. аисіогііайЬиз 
вепіогиш 23,6,5. Иногда же подобный рІигаІізотъаЬзігасіа 
придаетъ больше силы выраженію,, напр. ехзсЫіа (29, 1, 13)= 
полное разрушеніе. 

6. Нѣкоторыя существительныя принимаютъ значепіе прила¬ 
гательныхъ, напр. йго 22, 41, 5. 

7. Существительныя на -іог обычно означаютъ въ классиче¬ 
ской латыни постоянное качество или признакъ извѣстнаго лица; 
такъ, напр., войско Сципіона, покорившее Испанію, носитъ слав¬ 
ное прозвище йотіѣог Ше іоііиз Нізрапіае ехегеійіз (гдѣ Дотііог 
служитъ прилагательнымъ) 28, 19, 15. У Ливія, однако, это 
правило соблюдается далеко Не всегда, а часто существительное 
на-Іог равняется по смыслу недостающему рагйсіріит регГ. асѣ., 
напр. соизегѵаѣогі = фіі еопзегѵаѵіі 22, 30, 4, а иногда даже 
рагйсіріит М асі,напр. 22, 28, 5 іпяМіаіюгі = еі рі іпзЫіайігиз 
еззеѣ. 

8. Языкъ Ливія не чуждается такихъ архаизмовъ, какъ 
іешрезіаз = іетриз 22, 56, 4, ргаеѣог = ітрегаіог 30, 43, 9, по¬ 
этическихъ словъ и оборотовъ, неологизмовъ, какъ напр. аззие- 
Ыо = соішеМо 25, 26, 10. 

Употребленіе падежей. 

§7 Нотіпаіітиз. Довольно часто именит, падежъ вставляется 
въ сокращенное предложеніе съ герундіемъ или аЫаі аѣзоі., 
относясь къ логическому подлежащему этого предложенія. 
Напр.'25, 23, 11 пшпегапйо Іарійез аезйшашіоре ірзе зеешп 
(=йит ірзе аезйтаі) или 27, 27, 6 Допес сопзиіез Ьогіашіо 
ірзіцие ех рагѣе рпрапйо (=сит іраі рирагепѣ). 

§ 8 Оепейтиз. 1. Очень часто й'епей рагШіѵиз ставится 
въ зависимости отъ прилагательныхъ средняго рода 
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ш. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ЛИВІЯ. 

25 ' те™ггМапе°а1п,пГС ч НаПР' 22, 2’ 3 ^тіпІ8 те(1і,іт; 25- 
въпі)Ы вееьмя ^ Эта конструкція встрѣчается до Ливія 

Ж.ВІЯ съ цшиги. въ тип,. степени нинринГсЛюТсп? 
рода, напр. еігашйізоз тіііішп 22, 30, 2 Р ЧаСТ1емъ мух 

2. Шш соединяется съ ?еп. рагѣіѣіѵпа гораздо чаще и 

тШЪгк8’ ЧѢМЪ ВЪ МаССИЧ' ПР°3ѣ! Напр‘ 22> 42’ 3 ит8 *“Ьае 

3. Вслѣдъ за Саллюстіемъ Ливій соединяетъ съ геп. ео 
л фіо, напр. 22, 32, 3 еофіе іпоріае („до такой"...); 28. 27 12 
фм атепііае („до какого11,,.). ’ ’ 

4. беп. ехріісаііѵиз часто ставится и на вопросъ: въ 
чемъ заключается или состоитъ что-нибудь? Напр. 22, 41 5 
(таз ргоре рагѣеа Мготт тіШщт іи ехегсііи ѳззѳ, „почти двѣ 
трети войска состоятъ изъ новобранцевъ^. 

5. Сюда же относится ^еп. ^ео^гарЫснз, состоящій въ 
томъ, что географич. названіе присоединяется къ имени нари¬ 
цательному, какъ напр. Іаснз, Лишен и т. п., не согласуясь съ 
нимъ, какъ приложеніе, а въ родит, над, напр 25 93 10 
а<1 рогішп Тго§і1огшп (вм. а<і рогішп Тго^ііоз). 

6. Вслѣдъ за Саллюстіемъ и поэтами Ливій ставитъ т. п. 
?еп. геШіѵив (на вопросъ: „въ отношеніи чего?11) при го¬ 
раздо большемъ числѣ прилагательныхъ, чѣмъ это допускаетъ 
языкъ Цицерона и Цезаря, нанр. 25, 37, 13 отпішп іпсегіі. 
Сюда же можетъ быть отнесенъ ^еп. нри ехзогз (22, 44, 7), ін- 
80П8 (22, 49, 7 ), роіепз (26, 13, 14) и ітроіепз, а также Іпех- 
рІеМИз ^28, 17, 2). 

7. Отдѣльно слѣдуетъ замѣтить §-еп. при ориз езѣ вм.обычн. 
аЫаі (м. б.,грецизмъ, ср. ог'і пѵо?) 22, 51, 3. 

Баііѵиз. 1. Нѣкоторыя существительныя сохраняютъ кон- § 9 

струкцію того глагола, отъ котораго произведены, напр. 26,19, 
8 Ыз шігаспіів... Шев. 

2. При глаголахъ, сложныхъ съ предлогами и взятыхъ въ 
собственномъ смыслѣ, Цицеронъ и Цезарь предпочитаютъ повто¬ 
рить предлогъ, а Ливій ставить Лаѣ., напр. 22, 5, 5 о-ІоЪо іііаіі. 

3. Слѣдуетъ замѣтитьтакже свободное употребленіе й а і П п а 1 і з, 
вм. ай с. асе., особенно при существительныхъ, соединенныхъ 
съ рагіісіріиш Іпі. разе., напр. 28, 44, 5 Іеѵіззіша Лйеі 
тіііапйае ііщепіа. Такой йаі весьма часто встрѣчается въ фор¬ 
мулахъ оффиціальнаго языка, напр. 22, 35, 2 сотШа пщапйо 
со11е§-ае; тамъ же, § 5 іигі йісипйо игѣапа зогз... еѵепіС 

4. Баі при зесппйнз въ 23,10, 7—-конструкція поэтическая. 
Ассизаііѵиз. 1. Въ отличіе отъ Цицерона и Цезаря Ливій § іо 

соединяетъ съ вин. пад. нѣкоторые глаголы, какъ простые, такъ 
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и сложные съ предлогами, напр. аШагѳ (22, 43, 11), раѵеге 
(23, 5, 8; также у Саллюстія); іпсебеге (особ, въ формѣ іпсезаіѣ 
22, 12, 5); іщісіеге (26, 44, 2); впссейеге (22, 28, 12) и т. д. 

2. Слѣдуетъ замѣтить вин. падежъ средняго рода отъ 
мѣстоименій при глаголахъ непереходныхъ и страдательныхъ на 
вопросъ: „въ отношеніи чего?“, замѣняющій какъ бы нарѣчіе 
и называемый поэтому ас спз. абѵегЪіаІіз, напр. іб Со°і 
23, 10, 6. ^ 

§11 АЫабіѵпз. 1. Простой аЫаііѵпз съ почти поэтическою 
вольностью ставится тамъ, гдѣ въ классич. прозѣ ожидались бы 
предлоги аЬ, бе, ех, напр. 25, 26, 5 поп герриііб бапбшп типі- 
тепбіз. 

2. Также и простой аЪІ. сапзае встрѣчается у Ливія го¬ 
раздо чаще, чѣмъ въ языкѣ Цицерона и Цезаря, напр. 22, 11 6 
ѵеіизѣаѣе; 22, 46, 5 Ъгеѵібабе; 47, 3 бпгѣа и т. д. ’ 

Б. АЫ. Іосі безъ предлога часто ставится съ поэтическою 
вольностью, напр. 22, 4, 6 пеѣпіа сашро, ^паш топІіЪпз, бепзіог 
зейегаб. 

4. Слѣдуетъ замѣтить также частое употребленіе аЫ. іи- 
8 ѣ г и т., а не предлога регс. асе., когда рѣчь идетъ о воинахъ, 
которые разсматриваются какъ орудіе въ рукахъ полководца, 
напр. 22, 3, 9 е^иііаби аихіііівцпе. 

5. Прилагат. ріешіз соединеносъ аЫ. вм. обычнаго гепеб 
въ 26, 7, 7; 42, 3. 

Прилагательныя. 

§12 1. Число прилагательныхъ, а особенно причастій, употре¬ 
бляемыхъ въ смыслѣ существительныхъ, у Ливія весьма значи¬ 
тельно, напр. 23, 5, 1 сит рапсіз еб зетіегтіЬаз. При этомъ 
причастіе, взятое въ смыслѣ имени существительнаго, сохра¬ 
няетъ иногда, тѣмъ не менѣе, свою глагольную конструкцію, 
напр. 25, 24, 5 бепепбіпт тигоз. 

2. Прилагательное (или мѣстоименіе средняго рода) монетъ 
имѣть значеніе существительнаго и въ косвенныхъ падежахъ, 
когда это не вызываетъ никакой двусмысленности, напр. Ьозбісо 
(т. е. а§то) 28, 24, 6; отпішп (=оптшт гегпт) 22, 2, 7. 

3. Прилагательныя часто ставятся тамъ, гдѣ мы ожидали бы 
нарѣчіе, напр. 27, 27, 4 оѣѵііз („навстрѣчу"). 

4. Иногда, съ поэтической вольностью, прилагательное ста¬ 
вится пролептически, т. е. означаетъ качество, котораго 
еще нѣтъ, но которое вытекаетъ, какъ слѣдствіе, изъ дѣйствія, 
выраженнаго въ ѵегЬшп йшбнш, напр. 22, 43, 10 сазбга ровпегаі 
аѵегза а Ѵиібштю (=іба, пб аѵегза а Тиібпгпо Гіегепб). 

5. Ливій питаетъ особое пристрастіе къ отглагольнымъ при¬ 
лагательнымъ на-Ъшійпз, напр. рориІаЪшкІиз 22, 18, 6. 

6. Среди прилагательныхъ встрѣчаются архаизмы, какъ 
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напр. ргт=8іп^п1і 30, 43, 9, и поэтическія слова, какъ еопсіоп- 
8Ш 25, 39, 1. 

Числительныя. 

1. Слово аіп§-и1і нерѣдко пропускается, когда фраза содержитъ § із 
мысль о раздѣленіи, напр. 30, 17, 14 сотШЪиз еогит піііішп 
аегіз („по тыеячѣ ассовъ на каждаго"). 

2. Міііе встрѣчается, какъ существительное, въ смыслѣ 
именит, и винит, падежей, напр. 23, 44, 7 (потіпаі). 

Мѣстоименія. 

1. Сопоставленіе Ше—Ме значитъ обычно,,первый—послѣдній", § 14 
но иногда ѣіе указываетъ на первый предметъ, когда онъ 
ближе сердцу говорящаго, напр. 30, 30, 19 (слова Ганнибала): 
теііог езі сегіа рах, циат зрегаіа ѵісѣогіа: Ъаес (миръ, которому 
больше сочувствуетъ Ганнибалъ) іи іиа, Ша іп йеогаш тапп езі 

2. Послѣ зі, ПІ8І, пе и т. д. нерѣдко стоитъ аііфііз вм. срііз. 
Это бываетъ: 1) когда на мѣстоименіи лежитъ особое удареніе, 
напр. 26, 49, 6 зі аіідиіз (Йаі. ріпг.) аззепіігі песеззе езі; 2) безъ 
видимой причины, особенно если мѣстоименіе стоитъ не сряду 
послѣ союза, напр. 26, 5, 7 пе ай шіат сопешгепйо рагіеш 
аііциій іпйеіепзі геіішріегепі 

3. С)ііі(іат во множ, числѣ нерѣдко значитъ то же, что аііфіоі 
или иоппиііі, напр. 22, 5, 3. 

4. Аііег иногда замѣняется чрезъ аііиз, напр. 26, 5, 6. 
5. 8ішз можетъ оставаться въ простомъ предложеніи и тогда, 

когда относится не къ подлежащему, а другому слову, особенно 
если это мѣстоименіе означаетъ „свой собственный", напр. 23, 
7, 2 иі зиае Іе^ез, зиі тайізігаіиз Сарнае еззені; (зпае и зиі 
относ, къ Сарпае). 

6. б)иізцаат, иііиз, итциат встрѣчаются не только во фразахъ 
съ отрицательнымъ смысломъ, но, правда рѣдко, и въ чисто по¬ 
ложительныхъ, напр. 25, 29, 5 (шшршп). 

7. Иет ставится въ смыслѣ „также", „равнымъ образомъ", 
„равно какъ" и т. п., если къ одному и тому же существитель¬ 
ному присоединяется второе опредѣленіе, напр. 30, 37, 7. 

Глаголъ. 

1. Въ языкѣ Ливія часто встрѣчается безличный раззіѵпт съ § 15 
предлог, аѣ, когда главное вниманіе обращено не на подлежащее, 
а на дѣйствіе, напр. 22, 47, 1 ргосигзпт аЬ аихііііз. 

2. Латинскія страдательныя формы часто имѣютъ значеніе 
нашего возвратнаго залога (ср. греч. тейіит), напр. сопіші&і 
(„соединяться") 25, 33, 8. 

3. Нѣкоторые глаголы, обычно переходные, имѣютъ иногда 
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непереходное значеніе, напр. іепете („продолжаться*, „держаться") 
25, 27, 6; 39, 10; ѵегіете („быть обращену") 25, 40, 2. Нѣко¬ 
торые переходные глаголы становятся непереходными вслѣд¬ 
ствіе пропуска легко подразумѣваенаго дополненія, напр. йисеге, 
еДисеге (т. е. ехегсііит) 22, 12, 2 н 3; тоѵеге (т. е. в&па или 
сазѣга) 22, 1, 1; ігаісеге (т. ѳ. ехегсііиш) 30, 16, 4. 

4. Правило, что соері и йевіі при іпі. развіѵ. другого глагола 
сами переходятъ въ соеркв вшп и йевіѣиз вит, у Ливія нерѣдко 
нарушается, напр. 22, 4, 4 рашіі... соеріѣ 

5. Въ сложныхъ формахъ прошедшихъ временъ и будущаго 
II страдательн. залога часто встрѣчается іиегаш вм. егаш (напр. 
22, Зв, 8), Іиего вм. его (напр. 25, 29, 4) и т. п. 

6. Форма іогеш, совершенно отсутствующая у Цезаря, употре¬ 
бляется очень часто, вполнѣ совпадая по смыслу съ еввеш, напр. 
1) съ р а г ѣ і с. регі. разе. 22, 9, 9 и 2) съ рагііс. Іиі асѣ 
23, 43, 14. 

7. Согласно съ поэтами Ливій часто ставитъ простые гла¬ 
голы вм. сложныхъ (зішріех р г о сошрозйо), напр. повеете 
вм. а&повсеге въ 23, 45, 6. 

8. Фреквеятативные глаголы нерѣдко употребляются 
вмѣсто простыхъ, какъ напр. позсііаге вм. повеете или аэтювееге 
22, 6, 3. 

§16 1. Согласованіе въ рідгаііз сказуемаго съ пошеп 
соііесііѵпт, стоящимъ въ «іп^піагів (сопзігисѣіо а<1 
зепвиш), рѣдкое у Цезаря и не встрѣчающееся у Цицерона, 
попадается у Ливія весьма часто, напр. послѣ словъ рагз 
(ша^па рагз) 25, 24, 2; поѣііііав 26, 12, 8. 

2. Очень часто также, и на этотъ разъ согласно съ Цицеро¬ 
номъ и Цезаремъ, глаголъ ставится въ ріыгаііа. согласуясь съ 
пошеп соііесііѵиш, стоящимъ въ предшествующемъ пред¬ 
ложеніи, напр. 25, 34, 11 Лізсиггипѣ (согласовано съ сипеив Ьо- 
зйшп). 

3. Иногда глаголъ согласуется не съ подлежащимъ, а съ 
приложеніемъ, напр. шаіот хіз (подлежащее) аѣ аііета рагѣѳ 
Риіѵішп, Наппіѣаі еі Роепі (приложеніе), иг§-еЪапі; 26, 5, 
10. 

§ 17 Сопіипсііѵив. 1. Въ языкѣ Ливія замѣтно частое употре¬ 
бленіе ііпрегі. и ріпзциашрегі. сопіипсі. для указанія 
на повторяемость извѣстнаго дѣйствія. Этотъ сопіішсііѵав 
встрѣчается послѣ относительн. мѣстоименія, напр. 22, 
7, 5; послѣ циапіит, напр. 22,12, 8; послѣ иѣі, напр. 22, 2, 7; 
послѣ сит, напр. 23, 3, 10. 

2. Очень часто Ливій выражаетъ посредствомъ сослага¬ 

тельнаго наклоненія, что извѣстная мысль принадлежитъ не 
ему лично, а выводимому имъ лицу, напр. 22, 24, 6 ігеіиг. 

]2 
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тігае^еп^иіІ^по6?1^*Гат’- *' Въ вогаенпыхъ вопросахъ 
гпѣ ожіпялигь Кт? лг^ееі- С0п*зпсі. нерѣдко ставится такъ, 
о? о НяГт-яяь на'ЕШ! ™ и-ига. е#ет. напр. 30, 
3%2 е®еі ^о-^оротъ обыденной рѣчи. 

ВЙТГ; ;^ »НЫХЪ иреяожев“х*» зависящихъ отъ ргае- 
вепз Ьівѣопспщ ставятся и ргаев. и ітрегГ. сопіинсі, 
когда эти преддожшя слѣдуютъза главнымъ, напр. 23, 1, 5 

’ ‘ с и же тлкое придаточное предложеніе предше¬ 
ствуетъ главному, то имѣетъ обычно ітрег Г. сопінпсі 
Исключеніемъ изъ этого правила является 22 о н 

3. Въ зависимости отъ т. н. р е г Іе с і п т р г а в я е а а ставится 

соп5іівПВ С0П1йПСІ’ напр- 22’ 29> 8> гдѣ ваере ашііѵі=ва1ін 
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4. Въ историческомъ разсказѣ послѣ пі сопвееиііѵат 
ставится гораздо чаще регіесіпт сопінпсі., чѣмъ ітрег- 
Ресц напр. 22, 5, 8 еепзегіі; 45. 4 іеппегіі и т. д. Сюда же 
надо отнести, такіе случаи, какъ 22, в, 6 Іцеге, раѵог... 
ітриіепѣ (у Цицерона было бы ітреііегеі). 

5. По примѣру другихъ историковъ, напр. Цезаря. .Іивій 
нерѣдко разнообразитъ времена сослагательн. наклоненія въ 
косвенной рѣчи, ставя послѣ главнаго глагола въ прошед¬ 
шемъ времени ргаевепз и регГесіпт наряду съ ітрег- 
іесіит и ріизцпатрегіесіцт, наир. 23, 2, 5-й снш ргае- 
Гаѣпз еязеѣ... Ііаѣегеі... йейі&зеѣ... регтіііапі. 

ІпГііиііѵпв. 1. ІпС. іхівѣогіепа встрѣчается весьма §19 
часто, напр. 22, 29, 5; 30, 8; 42, 4. 

2. ІпГ иногда ставится съ поэтической вольндатыо тамъ, 
гдѣ ожидалось бы иі с. со пі пасѣ, напр. послѣ ітреііеге 22,6. в, 
послѣ іпсііпаге въ сочетаніи іпсіімѵіі вепіепііа... ппіѵешз іге 
28, 25, 15. 

3. ЦопйпЬііо обычно соединяется не съ ^аш,а еъаеспв. 
с. іп Г, напр. 26,15, 5. 

4. Въ оборотѣ асе. с. іпі. подлежащее, легко подразуме¬ 
ваемое изъ контекста, нерѣдко опускается. Особенно часто 
бываетъ это при і п 1. Іи іи г., напр. 22, 6, 11; 51, 2 и т. д. 

Рагіісіріит. І.Рагі. Гаѣ. асѣ. (на-пт (безъ сведи ненія §20 
съ 8шп принадлежитъ къ числу любимыхъ оборотовъ Ливія и 
означаетъ или то, что должпо случиться, напр. 22, 48, 1і. ши 
намѣреніенцѣль, напр.25,27,10. Иногда, наконецъ, это при¬ 
частіе имѣетъ условный смыслъ, напр. 23, 44, 2 йейі1пгм= 
зі (іейііигі ішзепі. 

2. Рагі. регГ. раса, нерѣдко ставится въ смыслѣ отсутствую¬ 
щаго въ латинск. языкѣ р'агі. ргаыз. ра&А, наяр. 23, 1, й 
асіат=гонимую. 

3. Рагі. ре г Г раз 8. въ соединеніи съ существительнымъ 

13 
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§21 

НО\[ТМаД-птРр’гМОЖеТ'Ь ^ЫТЬ ПРИРавнеНО по смыслу къ отглаголь- 

^ГЛТГГ4' ГРТ * Г“ 
”Ж„Г ”■ * “ 
віярт-т, Фп~ „ДН°С1Ь ^веденной выше конструкціи предста- 
„тн случай, когда причастіе стоитъ одно, безъ суще- 

оо ,0’ ®ъ С№Ъ родѣ ед. ч.,какъ безличноераязіѵшп, 
„' ’ ’ 7 5а^18 51* 8ете1 сгейііиш=да будетъ достаточно 

тою, что имъ разъ повѣрили. 

въ *>аГ*:’ ^ег^' Ра88‘ сР®Дняго рода ставится иногда 
л V . 8.0-’ напР- 22, 55, 3 пошіит раіат іасіо=сит поп- 

^ а^и,т е88е^ гРакъ же употребляются и прилагательныя, 
какъ наир. йиЪю 28, 17, 14. 

6. Подлежащее въ оборотѣ аЫ. аѣзоі. иногда подразуме¬ 
ваетсянаир. 23, 10, 9 ѵосііегапіе (т. е. ео). 

7. Иногда аЫ. аѣвоі. ставится тамъ, гдѣ ожидалось бы 
рагтіеіріпт еопіипсіит, напр. 23, 6,1 гебеипііЬиз йотит 
Іе^аіш ИШ8 ех ш. 

- ■ герундія ели герундива (съ согласованнымъ съ 
нимъ существительнымъ), безъ предлога, является у Ливія не 
только обычнымъ аЫ. то <1і, но указываетъ также, при какихъ 
обстоятельствахъ совершается данное дѣйствіе, и можетъ быть- 
замѣненъ, такимъ образомъ, или черезъ рагііс. ргаезепз, 
или черезъ союзъ йшп съ іпйісаі. ргаез., равняясь въ послѣднемъ 
случаѣ аЫ. аѣз (ср. § 20, 2), напр. 25, 30, 6 рагйЬпз йіѵійеайіз 
( (іиш рагіез йіѵійипіиг) ірзі ге§іо еѵепіі. 

Союзы. 

§22 1. Еі весьма часто ставится въ смыслѣ еііат, напр. 25, 26, 7. 
2. Бъ парныхъ соединеніяхъ у Ливія нерѣдко встрѣчаются 

недопускаемыя Цицерономъ и Цезаремъ сочетанія ^ие... еі 
(напр. 22, 44, 5) и фіе... ^ие (напр. 22, 26, 5). И тройныя соеди¬ 
ненія допускаютъ у Ливія большое разнообразіе сравнительно съ 
употребленіемъ классической прозы (гдѣ наблюдается или без¬ 
союзіе, или еі при 2-мъ и 3-мъ членахъ). 

3. Союзъ еі иногда опускается: 1) въ опредѣленныхъ фор¬ 
мулахъ, напр. теііепі іпЬегепіпе (=ѵе11епіпе еі іиѣегепі) 30, 43, 
2; 2) при постановкѣ рядомъ противоположныхъ терминовъ, 
папр. 27, 13, 9 опшез, ециііез рейііез. 

4. Аііиз днат (23, 43, 6), вмѣсто аііпз ас, и аедпе ^иат (26, 
45, 2), вм. аере ас, суть обороты неклассичеекіе, равно какъ 
и піЬіІ аіінй днат (23, 3, 13)=только. 

5. Ііадие и папщие нерѣдко стоятъ у Ливія на второмъ мѣстѣ 
фразы, что противорѣчитъ какъ ихъ этимологіи, такъ и упо¬ 
требленію классич. прозы, напр. 26, 18, 6. 
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шшлагателінымъ ^гтя ставятс? иногда предъ причастіемъ или 
Р тв мыстк и мптаФъ0лНаЛеЕЙЯ того’ что авт0Ръ приводитъ 
ШИ какъ" ТТяттп 90 1 ^ТЬ ПеРевеД0ны гВЪ той мысли, что*... 

въ такомъ значейи встрѣчаеіся’ці8’ ^ 7 ЦЩеР°На И Цб3арЯ 
* А' ДГІи8^'вап* в апѣецпаш имѣютъ послѣ себя иногда §23 

постѣ нихъ чевечт, іпгД0 РАипш 8ІтРІех обычно замѣняется 

ЯЖГ "Лии49’10 <“>• 
папр. 22, 29, 9 (<Нзсітц8) ЗІШеНШ ’Д0 Тѣхъ Шръ пока“’ 

пяг’іл>нйя;о11ат Ж соединяются съсослагат. 
наклоненіемъ въ слѣдующихъ случаяхъ: 

ттяД 22ГДчкФ|а3а ВЫРаЖаеТЪ намѣРеніе, цѣлъ, заботу, 
Пѵігі 1 Т8фШП 8Чпа аЪ пгЪе 1*8іопІ тоѵегеД, 

абіге... 1П881 (забота, чтобы войска не отпра- 

книгамДГ Г0Р0Да РаНШе’ ЧѣМЪ обРатятся нь Сивнялинымъ 

б) когда фраза выражаетъ слѣдствіе, т. е. извѣстный фактъ 
случил я раньше другого такъ, что этотъ послѣдній не могъ 

ПР!п3°29ТТ:ВРТ 'ИЛ? Н6 им^лъ НУЖДЫ совершиться вовсе, 
и р. , 4, / апіе ш ігопіет 1аѣе^а^пе рпрагі соеріпт езі 
дпат заііз тзігпегеітг асіев (=такъ что войско не могло вполнѣ 
выстроиться въ боевой порядокъ): 

в) когда выражается простое временное отношеніе между 
двумя прошедшими дѣйствіями, напр. 26, 41,4 ргіп^иат... ѵійе- 
гет. Бъ класспч. прозѣ въ этомъ случаѣ ставится исключительно 
іпшсаттш. 

. ; РонЦнаш, иМ и пі (Іетрогаіе) соединяются съ ішрегі. § 24 
іпаіс. для указанія, что дѣйствіе, возникшее ранѣе дѣйствія 
главнаго предложенія, продолжалось одновременно съ дѣйствіемъ 
главнаго предложенія, напр. 22, 5, 6 пМ... сіанйеЪапі (дли¬ 
тельное дѣйствіе) аррапііЦне... Подобнымъ же образомъ 
слѣдуетъ объяснять и ріпздпатрегіесіпт въ 22, 48. 4, 
такъ какъ оссираѵегаі=іепеЪаі:, н въ 26,5,17, гдѣ регтепега!— 
айегаѣ. 

2. Ріпздиатрегіесіпш ставится при роз^паш, когда 
главное и придаточное предложенія раздѣлены промежуткомъ 
времени, напр. 25, 36, 14 ап в о осіаѵо розкріат... ѵевегаі 
Это правило иногда не соблюдается, какъ напр. 28, 16, 14. 

8і встрѣчается иногда въ косвенномъ вопросѣ въ §25 
значеніи „ли", напр. 25, 36, 5 сігсшпзресіаге аідпе а^ііаге бих 
соеріѣ, зі... роззеі. Это—оборотъ вульгарной латыни (ср. франц. зі). 

Предлоги. 

АЪ очень часто ставится предъ именами городовъ на вопросъ: § 26 
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откуда? Наир. 22, 36, 9; 30,19,12. Это-оборотъ вульгарнаго 
языка. 

2. АЪ нерѣдко ставится предъ именемъ нарицательнымъ, 
чтобы указать на причину, надр. 26, 1, 3 аЪ іга. 

3. АЪ часто пропускается при словѣ ргосні, напр. 28, 26, 7. 
27 1. А(1 означаетъ нерѣдко „въ отвѣтъ на что-ниб.“, „въ при¬ 

сутствіи", „вслѣдствіе". Почти всѣ эти значенія легко объеди¬ 
няются нашимъ „при“, ер. напр. 26, 19, 12 ай Іашаш; 30, 33, 
3 ай ітрейіт. 

2. Ай иногда=іп (оборотъ вульгарной латыни), напр. 27, 27, 
2 ай 1осшп=:въ назначенномъ мѣстѣ. 

3. Ай въ соединеніи съ числительными получаетъ значеніе 
нарѣчія „приблизительно", не вліяя на падежъ, напр. 22, 54, 
1 ай фтайчог шіііа еі арщ'епй рейііез ецпііезцие; 25, 23, 16 
ай тШе... агтай. 

28 А в ѣ е въ соединеніи съ аііоз получаетъ метафорическій 
смыслъ „преимущественно предъ"..., напр. 22, 46, 5. Это—неоло¬ 
гизмъ, вмѣсто котораго у Цицерона встрѣчается ргаеѣег себегоз. 

29 С^иат рго нерѣдко ставится послѣ сравнительной степени 
или впереди ея въ значеніи „чѣмъ это сообразно", „чѣмъ этого 
можно было ожидать отъ", напр. 25, 37, 2 еѣ іщъпіі аііцпапіо 
<ціат рго іогйта... таіогіз. 

Нарѣчія. 

30 1. Нарѣчія мѣста часто замѣняютъ мѣстоименіе съ предло¬ 
гомъ, напр. 22, 49, 17 ііпйе=ех фііЬпз. 

2. Нарѣчія или нарѣчныя выраженія, соединяясь съ суще¬ 
ствительными, часто получаютъ значеніе прилагательныхъ, напр. 
22, 17, 3 цио герепѣе („неожиданномъ") йізспгзи; 28, 19, 14 ірзо 
іпѣег зе („взаимнымъ") сопзрееіп. Эта конструкція до Ливія 
встрѣчается рѣдко и представляетъ, вѣроятно, грецизмъ. 

3. АйЬне, въ противоположность своему основному значе¬ 
нію („доселѣ"), встрѣчается у Ливія и 8Ъ разсказѣ о прошед¬ 
шихъ событіяхъ въ смыслѣ ейапйшв или даже одного ейат, 
напр., 25, 37, 14. 

4. Сеіегит чаето=зей, чего не допускаютъ ни Цицеронъ, 
ни Цезарь, напр. 22, 12, 5. 

5. Ег^о сохраняетъ архаическое значеніе предлога (или 
правильнѣе „посдѣлога") сапка („ради"), напр. 28, 39, 16 и 19. 

6. Послѣ сочетанія ріиз (атрііиз) или тігта съ именемъ чис¬ 
лительнымъ фіат обычно опускается, причемъ сравнительная 
степень нарѣчія не оказываетъ никакого вліянія на конструкцію, 
напр. 30,17,14 йопа пе тіппз цинннл ті1тт=иодарки стоимостью 
не менѣе пяти тысячъ каждый. 

7. Въ употребленіи нарѣчій встрѣчаются нѣкоторые вуіь- 
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Ш. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ЛИВІЯ. 

г а р и з м ы, напр. розітойо (вм. роа&шхішп 28,19,12), поп іетеге= 
поп Іасііе (30, 30, 11); сюда же можно причислить пітіо ріпз 
вм. тпііо ріпз (28, 25, 14). 

Въ противоположность присущему Цицерону стремленію къ § зі 
симметріи выраженія, Ливій допускаетъ въ этомъ отношеніи 
значительное разнообразіе (т. н. „нестройность рѣчи“, 
іпсопсіппііаз огаііопіз), иногда умышленное, прибли¬ 
жаясь въ этомъ отношеніи къ стилю Тацита, возводящаго по¬ 
добную непослѣдовательность конструкцій уже въ правило. Напр. 
22, 36, 3 зосіі йпрИсет пптегат ецпИит йагепі, реііііз 
аефіагепк; 45, 7 ехігеті едпііез, іпіга рейіѣез. 



ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. х) 
Книга XXII. 

1. Сраженіе при Тразименскомъ озерѣ. 

(23 іюня 217 г.) 

Гл. 1. § 1. ѵег 217 г,—ех ЫЬегпіз въ окрестности Плаценціи.-— 
тоѵіѣ: § 15,3-—еѣ... сопаіиз... еі... тогаіиз (іп М1)егпіз)=послѣ 
того какъ онъ... — апіе: добав. уже. — іпѣоіегапйіз ігідогіЪиз 
(собств. аЫ. аЪ8о 1. саизае) объясняетъ педшдиат,—§ 2. 
еопсіѵегаі побудила. Добав. а<1 агта.—рго ео вмѣсто того. — гаре- 
гепі а^егепідие: вещи и скотъ.—зесіею = театромъ. — ЬіЪегпіз 
аЫ. іітзігиш.—ѵійеге: §5,1.—ойіа: § 6, 5, —§ 3. реШдщие: 
въ уступительномъ ем.; рей = подвергаться опасности. ~ 
ірзогшп іпіег ее Ггаийе (относ, къ зегѵаідш егаі) „благодаря 
тому, что они обманывали другъ друга". — іпсіісапішт (добав. 
Ганнибалу) перев. дѣепричастіемъ. — Іе^шпепіа саріііз: па¬ 
рики.—еггоге, т. е. вызывая заблужденіе у другихъ. — типі- 
егаі = зезе Ыаіпз егаі—§ 4. Ьіе циорие = Ьиіиз диодие геі. — 
ійіЪив МагШз: это число было установлено для вступленія кон¬ 
суловъ въ должность около 222 г.; съ 153 г. этотъ срокъ былъ 
перенесенъ на 1-е января. 

Гл. 2. § 1. ріасапйіз... йіз... ЬаЬепйодие (Шести (§ 1, 8): 
§ 9, 3, Всего у римлянъ составилось 18 легіоновъ (по 4000— 
4200 чел.), пять изъ которыхъ были въ Испаніи, Сициліи и 
Сардиніи—§ 2. сшп сопсезвітп ш.—ееіегит: § 30,4.—озіешіе- 
геіиг представлялся (§ 15,2).—ргоріогеш: вѣроятно, Ганнибалъ 
переправился черезъ Апеннины въ проходѣ Мапйгіоіі, при чемъ 
не переходилъ черезъ Агпо. Болѣе длинной и удобной была бы 
дорога отъ Болоньи на Пистойю и Арреццо. — раМез. Рѣка 
Арно соединялась здѣсь съ 2 ручьями, которые затопляли всю 
эту мѣстность, образовавшую котловину.—диа: ѵіа. — зоШо 

:) Ссылка дѣлаются на §§ Введенія. Если лри ссылкѣ не отмѣчено 
отдѣла, то надо додразумѣвать отдѣлъ III, гдѣ обобщены главнѣйшія осо¬ 
бенности языка Ливія. Въ ссылкахъ на Словарь разумѣется Словарь соб¬ 
ственныхъ именъ, приложенный къ I части книги. 
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СРАЖЕНІЕ ПРИ ТРАЗИМЕНСКОШ) ОЗЕРѢ. ХХП. 2.з-3.» 

(=фдат зоіеі), т. е. чѣмъ въ другія весны,—ітшйаѵегаѣ здѣсь 
въ непереходн. знач. („вышла изъ береговъ11).—§ 3. еѣ отце. 
Еѣ (какъ и фіе) часто == и вообще,—айтіхѣіз—айідпсйз. — 
пеедѣі=пе аІісиЪі..— соасііз имѣетъ условный смыслъ.— 
ай дздз = для ихъійотребйоетей.—ій по аттракціи согласовано съ 
тейійш. — а^тіпіз: § 8, 1. —§ 4. Ма^опет. По Полибію (II 
§ 3, б), онъ былъ начальникомъ всего тыла. — ео&еге (добав. 
І1І88ІѢ) у Цезаря сіадйеге.— баііоз зависитъ отъ соШѣепіет.— 
иѣ содержитъ обоснованіе извѣстнаго факта: согласно обычно 
присущей. — тоНіз = слабости характера. — йіІаЬегепѣдг (й е 
с о па Іи) ^станутъ разбѣгаться. — соЬіЬепѣет = дді (или иі) 
соЬіЪегеі 

§ 5. Ргіті: испанцы, африканцы и ветераны вообще.—фіа 
тойо (= йиттойо) = повсюду, гдѣ только бы могли...—йисез 
проводники. — ргаеаКаз идущія отвѣсно въ глубину. — ргоіип- 
йаз (отъ йшйца) бездонныя. — Ьадзѣі... іттег&епѣез имѣютъ 
уступительный см., какъ показываетъ іатеп. — Ьадзіі 
затянуты,—іттегё-епѣезаиб зе=и утопали,—§ 6. ргоіарзі въ 
условномъ см.= разъ поскользнувшись. — § 7. аііі... аііі со¬ 
отвѣтствуетъ предшествующему ап!., адѣ, раздѣляетъ подле¬ 
жащія при здзИпеЬапі и поясняетъ сказанное нри ад!.-, ад!— 
ѣаейіо уныніемъ.—ргосиЪдіззепѣ: § 17, 1,—еі ірза=цдо^де.— 
іаеепѣіа: отъ недостатка силъ. —отпіит (§ 12, 2) относится 
къ тахіте. — ѵі$Ц1іае невозможность спать. — сопйсіеЬапІ: 
еоз.—диайгійиит... посіез. Въ хорошую погоду этотъ путь 
требуетъ всего 10 часовъ,—§ 8. Сшп саизаіе,—оЬйпепііЬи$= 
оЪѣе§-епѣіЪи8. — § 9. загеіпіз йаі=іп загсідаз (вѣсъ этой по¬ 
клажи былъ болѣе пуда).—Порядокъ словъ: адѣ ^дае^едйЬиз 
(Йаі=іі8, дді ^дае^еЬапѣ) іапѣдт, ддой ехзѣагеѣ а^иа, асегѵі раз- 
зіт... едѣііе йаѣапѣ, пееез&агідт ай ддіеѣет рат іетрогіз („кратко¬ 
временнаго").—раззіт. Добав.: образовавшіяся,—адда=ех адпа: 
§ 11, 1. —§ 10. ех вслѣдствіе. — дпиз. Изъ Исданіи ихъ было 
приведено 37; передъ переходомъ черезъ Апеннины слоновъ 
было еще 8,—§ И.аЪ а^па ехзіагеѣ держаться надъ...—ѵідііііз... 
ѣетрдз ега! Замѣтить, какъ разнообразно выражены причины 
потери глаза: аЫ. садзае, аЫ. аЬзоІ. и еѣ даіа. Ср. § 31,— 
саеіо воздуха. — сардѣ. Воспаленіе глаза соединилось съ голов¬ 
ными болями.—аіѣего осдіо (аЫ. Ііші!): праваго, по Корнелію 
Непоту, который, впрочемъ, говоритъ только: пип^аап1 йехіго 
аедие Ъепе дздз.—еаріѣиг лишается. 

Гл. 3. § 1. йе вм. обычнаго ех или простого аЫ., такъ какъ 
Ганнибалъ шелъ только по краю болотистой мѣстности — 
ешегзіззеѣ выбрался,—дЬі ргітдт... роѣдіѣ при первой воз¬ 
можности.— еегѣдігщпе... Ьаѣді! У Цицерона рго сегѣо ЬаЪеге 
(„точно узнать"). —§ 2. зійші свойство. — соріаз средства.— 
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ХХП. 3.4-1, ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

іп гет егаѣ было полезно, цѣлесообразно,—іпсцпгепйо,., ехзе- 
ИиеЬаіир старался тщательно разузнать. —§ 3. Іѣаііае ^еп.. 
рагііі въ завис, отъ іп ргітіз („одна изъ первыхъ по плодо¬ 
родію въ И.“). Это теперь благодатная область Флоренціи.— 
Еігизсі еашрі приложеніе къ геліо.— Гаезиіаз іпіег апа- 
з ѣ г о р Ь е.—§ 4. ѣегох: добав. егаі („былъ гордъ0).—ргіоге: въ 
223 г., когда, вопреки сенату, онъ продолжалъ походъ и побѣ¬ 
дилъ инсубровъ— поп тойо... ней пе... диійет. Поелѣ поп 
тойо опущено отрицаніе поп, такъ какъ оба члена фразы имѣ¬ 
ютъ общій глаголъ.— таіезѣаѣіз... йеогшп % е п е 1 г е 1 а і. (§ 8,6) 
при причастіи текепз.— ргозрего: ср. наше „спорый11.—сіѵі- 
Шшз: въ качествѣ народнаго трибуна, онъ предложилъ въ 232 г. 
раздѣлъ земли между колонистами; объ его постройкахъ см. 
Словарь. — аіиегаѣ усилила (метафора).—§ 5. аррагеЬаѣ: 
добав. епт.—ииочие (=еі иі ео) ргопіог „чтобы онъ тѣмъ 
легче поддался0.—§ 6. еѣ и дѣйствительно. — реѣепз напра¬ 
вляясь къ... Ганнибалъ дѣлаетъ неожиданно крутой поворотъ на, 
западъ, чтобы обогнуть вражескій лагерь (см. карту).—шейіо... 
аро аЫ. 1 о е і (собств. тіае).—ргаейаѣит су пинъ,—циап- 
іан^пат (нар.) классик, прозы,—§ 7. Періодъ Ріатіпіиз... 
ргогіриН (§§ 7-9) слѣдуетъ при переводѣ разбить такъ: изъ 
Чпіекгиз и гакз сдѣлать сказуемыя главнаго предл., присоеди¬ 
нивъ сеѣегіз... зчайепііЬиз чрезъ „поэтому0.— циіеѣо... Ьозѣе 
служитъ протазисомъ къ дшекгив егаі —ргоре яочти.— 
Гергі а&щие болѣе обычное сочетаніе, чѣмъ гареге адѳгефіе въ 
гл. 1,2— зишп... йейесиз: добав. езае. — ій подлеж. —§ 8. сеѣе¬ 
гіз: легаты, трибуны и первые центуріоны.— отпіЬиз гипер¬ 
бола,— зресіоза=блестящіе подвиги.—сойе^аш: ВѳгѵШшп.— 
соттипі апіто=единодупшо.—§ 9. аихПііз (§ 11, 4): особ. 600 
критскихъ стрѣлковъ и 1000 делтастовъ, присланныхъ Гіеро- 
номъ изъ Сиракузъ.—еНиза („чрезмѣрнаго1') собств. относится 
къ ргаейапйі.—зі§;тщщце. Сигналъ къ походу додавался трубой,, 
къ бою—краснымъ знаменемъ.—рц^пае особенно подчеркиваетъ 
нетерпѣніе Фламинія, т. к. врага еще не было и въ виду.— 
Ітшо („нѣтъ!11) иронія,—§ 10. раѣгіа еі репаіез аллите¬ 
рація,—регѵепіаѣ, т. к. оба консульскія войска были вътылу 
у Ганнибала,—пес=еі не.—шоѵегітиз сопі. Ьогіаііѵцз — 
оііт: см. Словарь, Ригшз.—С. Ріатіпіит выразительнѣе, чѣмъ 
те. ассіѵегіпѣ іиі ехасіпт.—§ ц. зіюиі означаетъ одно¬ 
временность дѣйствій іпсгераге и ітіЪеге.—осіиз. Положит, 
степень осіѣег встрѣчается только начиная со 2-го вѣка ш> 
Р.Х.—сопѵе11і:изъ земли.—Іарзит при паденіи.—еариѣ ециі.— 
еИийіІ; сбросилъ случайно; сбросить нарочно—ехсиіеге.—§12.ѵе1иі 
вводитъ мнѣніе окружающихъ (§ 22, 6).—оюіпе а И. еапзае 
къ іеггійз. По вѣрованію древнихъ, паденіе съ лошади служило 
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знаменіемъ того,чтобы не начинать сраженія.—тоііепѣе въ ус т у- 
яительномъ зна'ч —§ 13. ІШегаз. Въ войнѣ еъ инсубрами 
сенатъ сообщилъ Фламинію, что выборы консуловъ признаны 
недѣйствительными, но это не остановило его.—аЫ, шіпйа 
достоянный азупіеіоц живой рѣчи.—оЪіогриегипѣ=поп 
•ѵаіиегипѣ, чѣмъ объясняется предшествующее ргае, которое ста¬ 
дится только во фразахъ съ отрицательнымъ смысломъ.—§ 14. 
ргішогіЬиз: ср. § 8, сеіегіз.—зирегциат дио<І=ргаеіегциат 
<зиой. Оборотъ исключительно Ливія— сопзіііо: Иатіліі.—йи- 
ріісі ргосИрдо: съ лошадью и со знаменемъ,—іп ѵиірщз (=ѵи1§-о) 
дъ большинствѣ. Начало этого выраженія восходитъ къ такимъ 
фразамъ, какъ у Цицерона: цносі... іп тиі^из §таішп еззезеп- 
ѣітпз. 

Гл. 4. § 1. фиой арт (§ 8,1) езі=всю область.—еіайе 
"ЬеШ... регѵазѣаѣ „подвергаетъопустошительному дѣйствію всѣхъ 
ужасовъ войны".—Ьозѣі: Машіпіо,—§ 2. паѣа с. сіаі (также 
а<і)=созданныя. Мѣстность образуетъ здѣсь долину, замкнутую 
горами съ сѣверо-запада и озеромъ съ юга. Горы на зададѣ, 
при входѣ въ долину, Ганнибалъ занялъ своей конницей; съ 
сѣвера спряталъ за горами легковооруженную часть войска, а 
у восточнаго выхода расположился лагеремъ; римляне вошли 
въ долину съ запада и очутились, такимъ образомъ, запертыми 
со всѣхъ сторонъ, потому что конница Ганнибала отрѣзала имъ 
отступленіе. Ор. Байронъ, Чайльдъ Гарольдъ, и. IV, стр. 62. 
См. планъ—ѵіа при западномъ входѣ,—ѵеІиі вводитъ аЫ. 
аЪз. геіісѣо зраѣіо.—ай М ірзшп, т. е. цѣли.—сашриз въ 6 
килом, длины, 1-3 килом, ширины,— тйе (=<1ёіпс1е): при восточ¬ 
номъ выходѣ изъ долины.—§ 3. ІЬі=іп ео сашро.—иЬі=иі іѣі — 
АГгіз...Нізрапіздие, т. е. главной частью своего войска—шоп- 
ѣез: съ сѣвера и отчасти востока.—Гаисез: съ запада.—арѣе 
удобно.—оЫееѣо едиПаіи=и конница преградитъ имъ путь.— 
§ 4. іпехріогаѣо (§ 20, 5), что было грубѣйшей ошибкой со 
стороны Фламинія—ргісііё: 22-го іюня. По старому римскому 
календарю день сраженій падалъ на 23-е іюня, а-по исправлен¬ 
ному пришелся на одно изъ послѣднихъ чиселъ апрѣля.—ѵіх- 
йшп заѣіз сегіа 1исе=когда едва только вполнѣ разсвѣло — 
рапйі: § 15,4. Неправильность оборота смягчена тѣмъ, что глаголъ 
имѣетъ среднее значеніе: „развертываться". — М... Ьозйшп: 
Аігоз Нізрапозцпе.—аЬ іег^о: конница,—зирег сариі: легково¬ 
оруженные,—§ 5. ІН циоѣ реПегаі служитъ приложеніемъ къ 
сіапзшп... еі еігсишйшшп Ьозіет, но должно быть переведено 
ранѣе—§ 6. Ѳиі: воины Ганнибала— циа: ѵіа—гез: нападеніе — 
сатро... топѣіЪиз: § 11, 3.—фіат топІіЬиз завис, отъ йеп- 
8І0Г—зейегаѣ отъ зШге.—солзресіа видимы.—рагіѣег: одновре¬ 
менно.—^ 7. Порядокъ словъ: ипсЩре огіо сіашоге Котапиз 
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(§ 6, 2) зешіі 86 сігепіпѵепіпш еззѳ, ргішфіат зайз (вполпѣ) 

сегпегеѣ (добав. зе сігситѵепішп еззе).—апіе... диат сказана 
для разнообразія съ ргіпздиат.—іп съ.—тзігиегеіиг: § 23, 2, 

б.—ехрейігі достать. 
Гл. 5. § 1. иі имѣетъ ограничительный смыслъ („насколько 

это возможно было11).—ѵегГепГе.. зе диодие (аЪ 1. отъ диівдхіе) 

объясняетъ■ йггЬаГоз.—ий ср. выше,—зГаге:, добав. еоз.—§ 2. 

йеит (^еп. оЫ.): § 1, 1.—уі ае ѵігіиіе: аллитерація — 

йегі. Ожидалось бы Гасіепйат еззе—йтогіз тіпиз... тіпиз... 

регіси’і хіасмъ.—Гете обычно,—§ 3. асеірі разобрать.—Гап- 

Іитдие аЪегаГ, иГ... иѣ= и не только*.. но и,—зцрпа: шапіриіо- 

гш — ог<Ипез=еепйша$.—Іосит:іп сепіигіа.—риё,пае=асі ри§-- 

пат— сотреГегеІ апітиз хватало соображенія,—диійат: § 14, 

3.—изив пользы,—§4. ѵиіпегиш... еогрогит (букв. ,,по“...) ^ еп. 

оЪіесі—іеггепііит: Роепогит—сігситГегеЬап! обращали.— 

§ 5. Ги§1епГе8... гейеипіез имѣютъ значеніе ітрегГ. йе сопаіи,— 

&1оЪо = іп ^ІоЪшп (§ 9,2).—аѵегГеѣаІ увлекала вспять. 

§ 6. сарй. Обычно ішрейш Гасеге.— сІаийеЬапІ (добав. іѣег): 
§ 24, 1.—§ 7. Гит сказано съ особымъ удареніемъ—поѵа йе 
іціе&го плеоназмъ.—Ша въ смыслѣ „обычная", „хорошо 
извѣстная".—рріпеірез не точно названы на первомъ мѣстѣ, такъ 
какъ они занимали его только впослѣдствіи; въ это же время впе¬ 

реди стояли Ьазѣаѣі.—пес... пес: добав. ііа огйіпаіа.—апГезі&папі: 
Ііавѣаѣі и ргіпсірез.—аііа^сеіега (къ асіез).—соЬогГе... тапіриіо 
болѣе частичныя подраздѣленія легіона,—§ 8. Гогз случай.— 

апГе... розѣ нарѣчія мѣета.—апітиз разумѣніе.—апітогит= 

мужества,—апітиз вниманіе,—ри^цае=ай рщщат. — аѵегйГ 
еигзи, т. е. сообщило новое русло— ДшпіпіЬи8=т Яитіпа. 

Ср. Байронъ, Чайльдъ Гарольдъ, IV, 63, — зепзегіі: § 18, 4. 

Гл. 6. § 1. ри&пайда езі безличный оборотъ,—аегіог 
іпГезйогдие перев. черезъ „особенно."...—§ 2, гоЪога, т. е. глав¬ 

ное ядро его войска. Перев. прилагательнымъ— зепзегаі озна¬ 

чаетъ повтореніе.—§ 3. іпзівщешдие агтіз относится 

больше къ реіеЬаці, чѣмъ къ ІиеЪацйіг.—Бисагіо: добав. еі — 

Гасіе диодие. Добав. пол зоіпт ашіз.—позсііапз: § 15, 8.— 

Іе&іопез. іивій часто переноситъ названія римскихъ учрежденій 
на иноземныя.-сесШ: ср. гл, 3, § 4, рхіоге.— § 4. Ьапе ѵіс- 

йтат=Ьнпс рго уісйта (т. е. умилостивительной).—МапіЬиз 
душамъ усопшихъ, которыя могутъ вполнѣ успокоиться только 
тогда, когда будутъ отомщены.—іпГЫо уепіепй его враждебному 
натиску,—оЬѵіат усиливаетъ зе.... оЫесегай—Іапееа (отсюда 
нѣмецк. Ъапге) кельтское слово. Это колье было длиннѣе Ьазіа — 

§ 5. Марте рагйз (добав. ехегсійш) въ противоположность зех 
тіііа § 8. — раѵогі = раѵепШгаз. — агГа тѣснины (§ 12, і).— 

ргаегирГа стремнины. — еѵайипГ ргаез. йе сопаГи,— 



СРАЖЕНІЕ ПРИ ТРАЗИМЕНСКОМЪ ОЗЕРЪ. ХХП. б.6~9.» 

§ 6. Раге таё'па выдѣлившаяся изъ та^пае рагйз въ § 5,—беезі, 
т. е. гдѣ горы особенно близко подходили къ берегамъ озера,— 
раіибіз. Теперь глубина озера доходитъ до 7 метр.; въ древно¬ 
сти она была, вѣроятно, значительно больше.—рго&геззі (согла¬ 
совано по смыслу съ рагз: § 16, 1) перевести черезъ ѵегЬшп 
Мі —Риеге диоз=пошщ11оз.— сареззеге... ітриіегіѣ поэтиче¬ 
ская конструкція (§ 19, 2).—ітриіегіі: § 18, 4,—§ 7. диае 
іпр.—иЫ въ причинномъ знач,—іттепза, такъ какъ круго¬ 
образная поверхность озера занимаетъ двѣ квадратн. мили. Объ 
островахъ Ливій, повидимому, не зналъ.—зіпе зре перев. лрила- 
гательн., ср. § 30, 2.—бейсіепШтз апітіз теряя сознаніе — 
геіго...гереіеЬапі. Плеонастичность выраженія смягчается 
тѣмъ, что геѣго указываетъ на дальность разстоянія отъ берега.— 
§ 8. егирііопе... іаеіа прорвавшись.—е заііді, вѣроятно, при 
Раззі&папо (см. планъ).—Гогіипа=ехііпв.— § 9. Порядокъ словъ: 
Сшп бевіоріе те іпеітаіа пеѣпІЗ, бізрпіза іпсаіезсепіе зоіе арегпіз- 
зеѣ (Нет.—Іпсііпаіа... ге когда дѣло приняло плохой оборотъ — 
іпсаіезсепіе зоіе отъ болѣе горячихъ лучей солнца,—«Нет, т. 
е. дневной свѣтъ,—Іщиіба ясномъ.—Гоейе отное. къ зігаіаш.— 
§ 10. іп сопзресіоз ргоси1=іп зе, зі ргоспі еопзресй еззепА— 
е^ие8: § 6, 2.—§ И. зирег (сверхъ) сеіега Ливіевъ оборотъ 
вм. обычн. ргаеѣег ееіега.—ехігета относ, къ іашез — 8іп§піИз 
ѵезіітепііз, т. е. въ туникѣ безъ за^шп.—(зе § 19,4) раззигшп 
(еззе) завис, отъ Мет бапіе — зезе бейібегипі перевести послѣ 
іпзіагеі—§ 12. диае...йбез вѣрность этого обѣщанія,—ге1і§допе 
(„добросовѣстностью") иронически, такъ какъ вѣроломство 
пунійцевъ вошло въ поговорку у римлянъ. 

Гл. 7. § 1. іпіег раисаз=какъ немногія, т. е. особенно 
(неологизмъ Ливія).—тетогаіа=тетогаЪі1із.—сіабез ио- 
тіп,—§ З.био тіііа дит^епП Ьозііит. Болѣе обычно было 
бы био тіііа Ьозііпт еі дшщ>епіі.—По Полибію, Ганнибалъ поте¬ 
рялъ всего 1500 чел., большинство которыхъ были кельты,— 
ех въ причинномъ см.—Ми1іір1ех=тп1іо шаіог—§ 4. аие- 
іит преувеличеній.—ех ѵапо,т. е. источниковъ.—цио а б у е г Ъ.= 
къ чему.—зсгіЬепііит=8сгіріогшп.—§ 5. еарііѵогит: добав. 
ііз—Ьаііпі потіпіз: всѣ союзники римлянъ италійскаго (не 
греческаго) происхожденія.—еззепі: § 17, 1,—зіпе ргеііо: на¬ 
дѣясь этимъ путемъ оторвать ихъ отъ Рима.—зереіігі въ см. 
отданія послѣдняго долга.—Гипегіз наиболѣе общее понятіе,— 
іпдиізіішп въ уступительномъ см. Перев черезъ ѵегкт 
Гшііит. 

Гл. 9. § 1. гееіо Шпеге на Римъ. П теперь желѣзная до¬ 
рога туда проходитъ черезъ Зроіеіо.—§ 2. Іпбе относ, къ ге- 
риізпз.—регрориіаіо: въ страдательномъ знач,—абогіиз= 
сопаіпз.—айогіиз еззеі подчинено герпізиз.—сопіесіапз: ср. 
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конъектура.—ипіиз, т. е. вполнѣ заурядной.—ІетрШае=== 
оррпо-наіае.—шоіез букв, „тяжесть", здѣсь въ см. „тяжелая 
задача".—Ёотапае=Котае—цгЪіз: его штурмъ.—§ 3. аѵегШ: 
вм. юга на востокъ.—соріа... аЪипйапІет... геіегіит ргаейа: 
х і а с м ъ — еИизе относ, къ гаріеЬапі—§ 4. ЬаЪНа: зипі—ті- 
Іез: § 6, 2,—ШпегіЬиз и слѣд. аЫаІіті относ, къ айесіив 
(„изнуренный").-—зесипйо: ср. ѵепілз зесишіиз.—Іеѵі (протпвоп. 
&гаѵіз) съ точки зрѣнія .потерь,—Гасііі съ точки зрѣнія испол¬ 
нимости—§ 5. диіеііз существит,—гедиіе: у Цицерона было 
бы геріеіе.—Маггисіпозцие еі Раеіі&поз: § 22,2—еігсадие... 
Ьисегіат приложеніе къ ргохітат Арпііае ($ е л е і.) герщет.— 
§ 6. тоепіЬиз <Ш.—:пе аЬеззеі Шоіез. 

2. Диктатура Кв. Фабія Максима. 

Гл. 9. § 7. Пегшп. Первый разъ между 221-219 г. для 
устройства выборовъ должностныхъ лицъ (еотШогшп ЬаЬешіогит 
сааза).—-ѵоеаіо зепаіи перев. главнымъ предлож,—аЬ сііз: 
съ религіозныхъ дѣлъ (гез йіѵіпае).—ресеаіит а С. Р1атішо= 
С. БЧатттт ресеаѵіззе (§ 15, 1).- ріасиіа средства для...—§ 8. 
диосі. Обыкновенно довольствовались только книгами понтифи¬ 
ковъ и гаданіями гаруепиковъ.—поп... пізі только.—§ 9. Гаіаіі- 
Ъиз=„судебъ“ (Рима).—диой отное. къ іі—ѵоіит: ранѣе у Ливія 
нигдѣ не упомянутый—§ 10. атрііиз: въ большемъ объемѣ — 
Іийоз тарщоз, справлявтяся нѣсколько дней въ Сігспз Махітпз 
въ честь Капитолійской тріады: Юпитера, Юноны и Минервы.— 
зиррііеаііопет здѣсь молитвенная процессія для отвращенія 

■опасности. — Іееіізіегвішп. Угощеніе статуи бога, которую 
клали на роскошно убранное обѣденное ложе; передъ нимъ ставили 
■столъ съ обильными яствами.—ѵег засгшп. Съ цѣлью снискать 
милость боговъ, давали обѣтъ принести имъ въ жертву все, что 
родится изъ скота въ слѣдующую весну отъ 1 марта и до 31 
мая. Ранѣе данной эпохи всѣ дѣти, которыя родились за упомя¬ 
нутый промежутокъ, должны были, по достиженіи совершенно¬ 
лѣтія, выселиться изъ отечества. Этотъ обычай .замѣнилъ прежнія 
кровавыя жертвы.—дио=іп дио. Въ такихъ случаяхъ предлогъ 
у Ливія обычно опускается,—§ 11. Ьеііі сига оссираіига еззеі— 
предстояло заняться заботой о войнѣ,—еззеі (§§ 17,2 и 18,2): 
мнѣніе сената,—ргаеіогет: игЪаппт.-ех до.- соПе^И, состояв¬ 
шей изъ 4 патриціевъ и 5 плебеевъ,—таіиге своевременно. 

Гл. 11. § 1. геѣиз Діѵіпіз; ср. гл. 9, § 7, аѣ Діз -Іит часто 
ставится у Ливія послѣ аЫ. аЬз,—диоіѵе. Ѵе въ косвенныхъ 
вопросахъ имѣетъ соединит. смысль.--§ 2. зсгіЬегеІ=сопзсгі- 
Ьегеі—едиііит на первомъ мѣстѣ, такъ какъ конница Сервилія 
погибла.—ѵіДегеіиг. Добав. еі.—а&егеі Гасегеідие дѣйствовалъ 
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е исполнялъ— е для пользы—§ З.ТіЬиг (вин. цѣли) зависитъ 
отъ всего выраженія сііет... ейті —§ 4. сазіеііа здѣсь 
„мѣстечки".—іттипі1;а==поп тдпііа.—и! іі повтореніе пред¬ 
шествующ. иі для воспроизведенія оффиціальнаго языка,—ех. 
а^гіз. Добав. „и".—отпев... еіиз=оптез диі еззепі еіпз ге^іо- 
піз.—§ 5. Іееііз... еоггирііз: ср. Отечественную войну 1812 г.— 
ргіиз: дпат йеті^гагепі—соріа: дляГашшбала,—рго&сіизперев. 
черезъ ѵеЛит йпііит.—ргозрехіззеі здѣсь соединено съ асе. 
с. р а г і і е і р і о.—ѵіаѣогет вѣстового, которые были у всѣгь. 
магистратовъ.—зіпе ИсіогіЬиз (у консула 12, у диктатора 24). 
Собственно при .встрѣчѣ двухъ должностныхъ лицъ съ неравною 
властью ликторы младшаго должны были вынуть сѣкиры изъ 
пучковъ, а самые пучки опуетить передъ старшимъ магистратомъ. 
Этотъ обычай, вѣроятно, неточно обозначенъ и здѣсь,—йісіаіо- 
гет, а не ее, чтобы подчеркнуть служебную дисциплину,—§ 6. 
йісіо устному приказу (въ противопол. ейісішп).—- зрееіет 
представленіе о силѣ...—ѵеІизШе: § 11, 2. Послѣдній предъ 
Фабіемъ диктаторъ для веденія войны (геі ^егепбае сатшй) былъ 
избранъ въ 249 г. до Р. X.—§ 7. ай игЬеш почти=іп игЬе. 
Разумѣются доки Марсова поля,—паѵаІіЬиз зоеііз общее назва¬ 
ніе для матросовъ и гребцовъ; этими послѣдними были обычно 
рабы—§ 8. ИЪегѣіпі. Вѣроятно, они составили только экипажъ 
кораблей, такъ какъ, по словамъ самого Ливія, они начали нести 
воинскую службу лишь въ Союзническую войну (89 г. до Р. 
X.).—еззепі: для означенія ограниченія,—аеіаз: отъ 18 до 46 
лѣтъ.—іп чегЪа іигаѵегапі букв, поклялись въ вѣрности, по¬ 
вторивъ формулу присяги, произносимую высшимъ началь¬ 
ствомъ,— §9. игЬапо: набраннаго изъ столичнаго населенія.—аііі 
отъ 36 до 45 лѣтъ.—ргаезійегепІ=ргае8і(1іо еззепі. Рѣдкое зна¬ 
ченіе; обычно ргаезЫеге=ргаеез8е. 

Гл. 12. § 1. Іе^аіо: консулъ уже уѣхалъ въ Остію—§ 2. 
Ѣгапзѵегзіз ІітШЬиз окольными проселками (въ противополож¬ 
ность искусственно устроеннымъ ѵіае).—йисіГ направляется (§ 15, 
3).—пізі риапіит букв, „по скольку только".■ -ео&егеі. Соеди¬ 
неніе условнаго дредлож. съ аподозисомъ въ видѣ рагі Гиі 
аеі. раньше Ливія не встрѣчается.—ГогШпае: ЬеШ,—соттіз- 
зигиз означаетъ р ѣ ш е н і е.—§ 3. Пио ргіишт йіе=ео йіе дис 
ргіптт („въ первый же день, какъ").—ргосиі: § 26, 3.--пи11а 
тога іаеіа (езі), диіп = немедленно. - - ейисегеѣ: § 15, 8.— 
соріаш=роіезі;аіеш. —§4. іитиііи тоіа замѣтно смятеніе.- 
іпегерапз въ т. наз. прегнантномъ (усиленномъ) значеніи, 
такъ какъ имѣется въ виду не только понятіе рѣчи, но и способъ, 
и цѣль ея произнесенія,—диійет соотвѣтствуетъ ееіегаш въ 
§ 5.—Магѣіоз съ намекомъ на происхожденіе римлянъ отъ бога 
войны,—Вотапізйаі розз.—сопсеззит... йе прнзнанд превос- 
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ходство (Ганнибала) въ...—§ 5. сеіегит = 8ей (§ 30, 4).—'іасіѣа 
въ нротнвопол. іпсгерапз.—іпееззіѣ: § 10, 1,—Иатіпіі: щ е п. для 
означенія полнаго духовнаго несходства,—НаппіЬаІі болѣе под¬ 
черкиваетъ видающійся характеръ, чѣмъ простое зіЬі („такому, 
какъ Ганнибалъ11).—§ 6. ехіетріо (изъ ех и іетріпт, въ первонач. 
значеніи „участокъ, гдѣ наблюдаетъ авгуръ11) „тотчасъ11.—Ьаий- 
<1ит=попсІшп.—арѣаге ае ѣетріаре завис, отъ еоеріі—адіѣаге 
тревожить,—апітит йісіаіогіз.—тоѵепйо=тоѵепз въ § 21.— 
§7.тойо...тойо=то... то,—Йехи заворотѣ.—зі („не... ли“) зави¬ 
ситъ отъ нодразумѣваемаго „пытаясь".—ехеіреге метафора отъ 
охотничьей добычи,—йереззшп въ условномъ значеніи,—іл 
аецшіт (с у щ е с т в.)=шр1апШет.—осеиііиз предикативно. 
Перев. нарѣч,— § 8. рег Іоса аііа противопол. іп аефішп въ 
§ 7.—оюійегеі упускалъ изъ виду.—Сазігіз аЫ. іпзігпт.— 
изиз: ср. гл. 2, § 3. Здѣсь „вода и провіантъ11.—соргепі: сопі. 
ііегаіі ѵпз § 17,1,—реІеЬапі ходили за...—раззіт въ разсып¬ 
ную—§ 9. зіаііо караулъ передъ лагеремъ...—еотрозіѣа іп- 
зівиеіацие снаряженный и готовый къ бою.—Іиѣа оюпіа еі 
іпіезіа полную безопасность и (служилъ) угрозой,— § 10. цпі- 
ѵегзо регіси1о=генеральному сраженію.—шотепіа (=тоѵі- 
шепіа) собетв. „движеніе или перевѣсъ чашки вѣсовъ11 на сто¬ 
рону римлянъ, потомъ „успѣхи11. —йпШто (=ѵісіпо) гесеріи 
( а Ъ1. д и а 1 і ѣ.) второе опредѣленіе къ сегіаштит. — геееріи. 
Разумѣется лагерь,—тіпиз относ, къ раепіѣеге („быть недоволь¬ 
нымъ"), употребленному здѣсь какъ личный глаголъ.—§ 11. 
Мезйіт (предикативно) „противникомъ11.—ЬаЪеЪаІРаЪіпз, 
т. е. его разумное .поведеніе,—ітрегіо аЪ 1. Іітіі—тогае 
завис, отъ пііііі аііші и=шШат аііат тогат.—ргаесірі1апйат== 
гибели.—гарійиз поспѣшный,—§ 12, іп ѵпі&из предъ всякимъ 

<ср. гл. 3, § 14).—зеріет лѣнивымъ (въ нравственномъ смыелѣ).— 
аШп^епз (добав. РаЫо) измышляя.—ѵісіпа ѵігіиііЬиз ѵіііа 
сильная аллитерація.—сотреііаѣаі обзывалъ. — ргетеп- 
йоцие я унижая (§ 21),—агв искусный пріемъ. — пітіз относ, 
къ сгѳѵіѣ.—рвозрегіз: ср. гл, 3, § 4. 

Гл. 15. § 1. іпіепіиз внимательный.—аЪ Шіз=а(„въ отноше¬ 
ніи къ“) вше—іпѵівіит апітит—еопзіапііат (гл. 12, § 6).— 
ргоЬе. почти то же,, что зайз въ § 8.—зсіѣ. Замѣтить весьма 
рѣдкое употребленіе ргаез, Ьізіогіспт въ придаточн. пред¬ 
ложеніи, когда въ главномъ стоитъ регіесі—іпіатет, т. е. 
вызываетъ позорящіе его толки.—іепоге (аЫ. тойі) съ 
настойчивостью въ...—аезШіз: § 8, 1,—§ 2. иі еопзесиі— 
аЪ зре. Присоединеніе предлога," вм. одного аЫ. (зерагаі), 
объясняется, вѣроятно, поэтическимъ олицетвореніемъ зрез.— 
зитта оре всѣми средствами,—ЬіЬегпіз, такъ какъ былъ при¬ 
близительно конецъ сентября.—ргаезепііз соріае..., поп регре- 
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Ѣиаедеп^иаііі—ргаезепііз: на осень,—регреѣиае: на цѣлый 
годъ. агЪизіа... ѣгисѣіЪиз свободное прилож. къ ге^іо,—еоп* 
зііа засажено,—атоепіз: плодовыя деревья,—песеззагііз: хлѣб¬ 
ные злаки,—§ 3. Наес: положеніе и планъ Ганнибала,—ітіЬиз 
аЫ. Ііпеае,—гейііигит: НашиЪаІет... еззе,—§ 4. Саііісиіат 
топіет: чтобы преградить дорогу къ еѣв. отъ Волыурна - 
Сазіііпшп: чтобы преградить дорогу къ югу отъ Волыурна— 
тойіеіз _ достаточными,—йігетрѣа означаетъ насильственное 
раздѣленіе органически связаннаго цѣлаго (городъ былъ распо¬ 
ложенъ по обѣимъ сторонамъ рѣки).—(Иѵійіѣ для означенія 
естественнаго раздѣленія (служитъ границею).—іи^із а Ы. Ц- 
пеае,—§ 5. ех іигЪа: добав. „одинъ",— аийіепііит заере= 
Тпі заере аийіѵегипі—рго^реззиз перев. черезъ ѵегЪит йпі- 
бпт.—рріто а <1 ѵ е г Ь і д т.—иѣі. Здѣсь въ переводѣ начать дру¬ 
гой періодъ,—оесираѣиз былъ всецѣло охваченъ,—сегіашіпе 
желаніемъ...—§ 6. ехсМегип^ие: йе тетогіа.—рго§ге88шп= 
рго^геШ еѣ...—§ 7. аііі аі^ие аііі („все новые и новые") слу¬ 
житъ подлежащимъ къ оесигзапіез гейщ-іеніездне.—ай сазіга 
относ, къ регігахеге.—ргоре почтя,—Мі&аѣіопе. У Цицерона 
и Цезаря йеМрііо —§ 8. ециезіріз надъ конницей,—сопсіѣа- 
ѣіз лущенныхъ во весь опоръ,—сопіесѣшп полетъ,—Іеіі 8іп§. 
соііесііѵпз—аѵегѣіззеі: іп іщ'ат. — еопѣіпепѣі еигзи без¬ 
остановочно.—§ 9. іп для,—рагіе отношеніяхъ,—ѵіріит (въ 
перев. отнести къ ішраг), такъ какъ его люди былп утомлены 
и уступали числомъ пунійцамъ,—§ 10. ециіішп: § 8, 1,— 
?ГГиво въ безпорядочномъ,—§ 11. РаЪіо йаі (§9, 2).—ай 
Гігюапйит для занятія крѣпкимъ...—заіѣшп: проходъ Ьапін- 
Іаѳ, между Таггасіпа и Е'ппсіі.—соаеіиз стѣсненный,—іттіпеі 
близко подходитъ,—Арріае (ѵіае) 1ітіі;е=АррШ ѵіа. Ілтезсобетв. 
тропинка для пѣшеходовъ по бокамъ проѣзжей дороги,—§ 12. 
йисѣириз (§ 15, 3). Добав. „вѣроятно",—Био (добав. „только") 
шШа раззшш (почти 24Д версты). 

Гл. 16. § 1. диосі ѵіае: ср. гл. 4, § 1, цпой а§ті.-—Ъіпа. При р 1 п- 
гаііа іапіпш вм. числительныхъ количественныхъ ставятся 
раздѣлительныя—§ 2. Сит. Для значенія его ср.нижеіатеп,— 
ѵаііо еазіготт — аедиіоге: въ болѣе благопріятномъ (т. е. 
чѣмъ пунійцы). Лагерь римлянъ былъ разбитъ на возвыше¬ 
ніи,—зиссеззіѣ: къ врагамъ,—ехрейШз: стрѣлками и пращни¬ 
ками,— Сагрііт (собств. „урывками") означаетъ частыя напа¬ 
денія отдѣльными частями,—§ 3. еі ж потому,—ех согласно,— 
§ 4. аЬ („со стороны") Вотапіз... Ьозііит (^ еп. рагШ.): § 31, 
—ѵійегі: § 19,1,—іапіит... зосіогит=іоі зосіі,—аЬ ѣег&о: въ 
Лацін.—Роепиз: азупй. айѵегзаі. Прибав.: „тогда какъ".— 
агепаз ріпг. роеііспз,—зіа^па такъ наз. мареммы,— 
§ 5. агііѣиз: Ггапйе еі іпзійііз. — реѣі служ. раззіѵпт къ та- 
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химъ глаголамъ, какъ аргесіі. — іирт Саііісиіае зирегап- 
Йит служитъ ближайшимъ опредѣленіемъ къ реіепйі пюпіез. 
Ганнибалъ долженъ былъ достигнуть прохода и перевалить 
черезъ него.—песиЬі: ср. гл. 2, § 3.—іпс1иаит=8і іпсіпвш 
еааеі—§ 6. ІийіЪгіит оси1огит=оптическую иллюзію.—аресіе 
(аЫ. 1 іш і ѣ')=ѵізи.—аррага4иа=ргаерагаііо.—§ 7. Гасез смо¬ 
листая лучина (м е т о н и м і я).—аагтепіі (у Цид. и Дез. 
только въ ріигаііа) хвороста.—Ьоиш: слово общаго рода.— 
іпйотііоадие: отъ 3 до 4 лѣтъ.—§ 8. ай: § 27, 3— Йио тіііа 
о т і п а 1—агтепѣию: стадо изъ крупнаго скота.—аесепзіа 

согпіЬиа смѣлая Ьура11а§-е вм. асеепзіз аагаепііа диае сог- 
віЬпа ргае1і§гаіа егапі Ср. разсказъ о Самсонѣ и лисицахъ въ 
Книгѣ Судей", гл. 15, ст. 14,—аирег чрезъ. 
Гл. 17. § 1. 2гітіа ІепеЪгіа въ сумерки (ср. ргіта Іисе).— 

аііепііо аЫ. тойі—аііциапіо ап4е: чтобы дать Ганнибалу 
возможность безпрепятственно войти въ проходъ.—§ 2. топ- 
4іит: Калликулы.—ѵіаадие апраіаа: тѣснинамъ прохода — 
агтепіа: р 1 и г., такъ какъ стадо было раздѣлено на нѣсколько 
группъ,—іи айѵегаоз... топіеа: по обѣимъ сторонамъ про¬ 
хода.—а сарііе: со стороны...—ай ѵіѵит (существит., § 12, 
.2): ср. „живое мясо".—ай іпщие. Сочетаніе айдпе никогда не 
встрѣчается,—ѵеіиі больше относится къ іпгоге, чѣмъ къ аіі- 
пшіаіоа.—арЪаѣ: метафора,—§ 3. 5ио=диогпт,—герепіе: 

■§. 30, 2.—диат... асеепаіа сокращенное сравненіе=фіат а 
аіітае топіеадпе аесепаі еааепі. — топѣіЬиа: прочая раститель¬ 
ность горъ— ѵіаа. Добав. аипі—ехсііапа раздувая.—йіаеиг- 
гепйшп: съ факелами въ рукахъ.—аресіет ргаеЪеЪа4=давало 
такую картину, какъ будто...—§ 4. Ош... иЪі==ыЪі іі фіі.—ас 
е х р 1 і е а 4 і ѵ и ш—ргаеаійіо (а Ъ1. а е р а г а і) съ поста.—диа... 
іир.. Порядокъ словъ: реіепѣеа ѵеіиі йПЫпгат Пег аишта 
іи§а тодітт, ^па тісаЪапі тіпіте Йепаае Йаттае.—ре4еп4еа 
въ уступительномъ см., какъ показываетъ 4атеп—раіа- 
4оа отбившихся—§ 5. арігапііит ?еп. ехрііс. къ тігаспіо. 
Перев. отвлеч. существ.: „изверженія",—§ 6. ішп ѵего букв, 
„тогда-то",—Іеті агаайигае (§ 6, 4): гнавшихъ быковъ.— 
іпсиггеге (=іпеійегпп4) с. йаі вм. обычнаго іп с. асе,— 
аедиаіо іітоге: пунійцы не знали, удалась ли ихъ хитрость,— 
пеиігоа рират іпеіріепіез (ргоіераіз)==иѣ иігщпе рират 
поп іпсірегепѣ.—§ 7. НаппіЬаІ: § 7. Войско Ганнибала двину¬ 
лось въ такомъ дорядкѣ: і) пѣхота, 2) конница, 3) обозъ, 
4) испанцы и 5) въ резервѣ галлы. Впослѣдствіи къ описан¬ 
ной здѣсь хитрости прибѣгъ Тамерланъ, когда въ 1399 г. въ 
битвѣ при Дели онъ направилъ противъ слоновъ индійцевъ 
быковъ съ привязанными факелами и 500 верблюдовъ, навью¬ 
ченныхъ горящей соломой и хлопкомъ. 



ФАБІЙ И МИНУЦЙ. УУП 18,1—23.м 

Гл. 18. § 1. ееіегит: § 30, 4,—гаіиз... аЫютпз выра¬ 
жаютъ причину,—иіщпе во всякомъ случаѣ,—аЫюггепз укло¬ 
няясь,—типітехіѣіз а Ы. і п я 1 г и т§2. зиіз: остальныхъ пу¬ 
нійцевъ,— агтаіигат: § 6, 4,—еѣепіт сильнѣе, чѣмъ еніт,— 
еоЬорз отрядъ. Перенесеніе римскаго военнаго дѣленія на вра¬ 
говъ,—ай ій ірзиш: чтобы выручить легковооруженныхъ,—$ 8. 
аззиеііог (чѣмъ римляне). Сотрагаііѵпз—неологизмъ Ли¬ 
вія,—іпіег заха трездие. Синонимы разнятся тѣмъ, что пер¬ 
вое означаетъ горную породу, зъ противоположность другимъ 
родамъ иочвы, а второе—твердую, неприступную каменную 
массу,—ѵеіосііаіе... ЬаЪііи хіасмъ,—ЬаЬііи родомъ,—сат- 
резігет: привыкшаго сражаться на равнинѣ,—зіаіагішпдие, Въ 
другомъ мѣстѣ (9, 19, 8) Ливій примѣняетъ это слово къ маке¬ 
донской фалангѣ и поясняетъ еловами огйіпез зегѵанз, т. е. 
привыкшій сражаться въ рядахъ правильнымъ строемъ,—еіи- 
5І1. Метафора изъ языка гладіаторовъ: „отпарировать 
ударъ“,—§ 4. Ьаийциациат отнюдь не,—йі^геззі: зипі,—аіі- 
диоі: по Полибію, тысячу человѣкъ,—§ 5. зирег А. къ сопзе- 
йіі—типііо: природой,—§ 6. рег Затпіит: отъ Аллифъ че¬ 
резъ Венафръ, Эзернію и Ауфидену,—гейііі: онъ былъ въ 
этихъ мѣстахъ (гл. 9, § 5).—шейіиз предикативно. Перев. 
нарѣчіемъ,—іи^із аЫ. Ііпеае,—аЬзізІепз: аЬ Ьозіе.—еоп§ще- 
йіепз: спт Ьозіе,—§ 7, геіго... гереіепз плеоназмъ,— 
игЬею. Добавить іп, которое Ливій часто опускаетъ въ подоб¬ 
ныхъ случаяхъ,—гиіпіз. Въ класенч. языкѣ только „обвалъ “ 
(„развалины11 рагіеѣіііае).—§ 8. еоттипііі сильно...—Іпйе: въ 
мѣстномъ см,—засгогшп: принесенія жертвы,—а§:епз вяжется 
только съ ргесіѣпз, а къ ішрегіо и сопзіііо („уговорами11) при¬ 
соединено посредствомъ геп^та,—адепз сит... Здѣсь „ста¬ 
раясь подѣйствовать на11...—§ 9. сопзіііо: благоразумію,—зе: 
ВаТшіт,—асіит: евзе („выполнено").—сепзегеі: § 18, 5,— 
ехігасіа: отъ того, что...—аезіаіе: лучшая часть года,—Іийі- 
йсаііопет: ср. § 3, еіпзіі,—диіеіе: давая больнымъ отдыхъ,— 
тоѵепйо аідие а§:ѳпйо: возбуждающими и истощающими 
средствами,—§ 10. йезіззе (добавить поз) рѣдко переходитъ у 
Ливія въ страд, залогъ,—Ьаес „такимъ образомъ'1 (§ 10, 2). 

3. Фабій и Минуцій. 

Гл. 23. § 9. сиіиз игЬіз относ, къ іесіа,—саріае. Противо¬ 
рѣчіе съ гл. 18, § 7. Полибій также говоритъ про взятіе го¬ 
рода,—іп изшп Ьоргеогит=ні еіз иіегеіиг (ні) Ьоггеіз,—раиса. 
По Полибію, жители были перебиты, большинство домовъ оста¬ 
лось невредимо,—зіаііѵіз неологизмъ,—§ 10.йиаз.„ рагіез. 
Таково обычное обозначеніе дробей, у которыхъ до цѣлаго не 
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хватаетъ одной части (*/» диіпдие рагіез, ц/і2 ипйесіт рагіез 
ж т. д.).—тійеЬаі неоднократно, съ цѣлью заготовленія про¬ 
віанта на зиму.—ргаезійіо (йаГ Ііпаі.) еі сігсишзресіапз 
іпсопсіппііаз (§ 31).—песипйе=пе аііснпйе. 

Гл. 24. § 1. апіе: гл. 18, § 8—ГгшпепШогез неоло¬ 
гизм ъ.— ай игЬет: полководецъ не могъ вступить въ Римъ 
съ войскомъ,—§ 2. Сеѣегит. Смыслъ: наставленія диктатора 
не принесли много пользы, ибо...—аііо къ Іосо.—розНа Гиегапі: 
§ 15,5.—іп р1апит=іп ріапіііет (§ 12,2).—рго=въ соотвѣт¬ 
ствіи съ...—са1ійіога(сошраг. йупа тіспз) с лишкомъ поспѣш¬ 
ные,—иі поясняетъ сопзіііа.—1еѵі=ехі§т—§ З.НаппіЬаІет: отъ 
вниманія Г.—сопзиШиз обычное уравненіе второго нарѣчія со 
степенью перваго. Нерев.' положительной степенью.— 
§4. сгейегеі роѣѳпѣіаііз дрош. времени.—сит саизаіе.— 
йиаЬиз: дриб. „только".—§ 5. ргоріиз: чѣмъ при Фабіи.—тіііа: 
раззшіт.—сопзрееіит: гл. 4, § 6,—зе: НаппіЬаІет. — зсігеі: 
Ьозѣіз.-—-ѵіз=ітреѣпз.—§ 6. Ргоріог (добав. „еще"): къ врагу.— 
еі къ арратіі—іттіпепз господствующій.—ай циеш... ргае- 
ѵепѣигиз егаі Порядокъ: диіа (аиіеш) Ьозѣіз, зі ай ешп (іи- 
тиішп) саріепйшп ігеѣиг (§ 17,2) раіат Ідсе, Ьаий йиѣіе ргас- 
ѵепіигпз егаѣ ѣгеѵіоге ѵіа,—тіззі зипѣ.—§ 7. йеіесіззепі. Бе- 
ісеге (ѣегтіпиз тіШагіз) „сбросить врага съ высоты",—§ 8.иѣі- 
дие усиливаетъ ргоріиз въ § 5,—ехі^иит (§ 12,2) в и н и т е і ь- 
яый разстоянія.—ій=зраііпт.—рег аѵегза сазіга. На зад¬ 
ней сторонѣ лагеря была рогѣа йесшпапа, на передней рогіа ргае- 
ѣогіа.—§ 9. Иес=пес іатѳп — асіе (добав. іизѣа, § 11) въ откры¬ 
томъ бою.—аизиз: езі—ѣапѣа раисіШе: 2000 воиновъ, по Поли¬ 
бію (ср. выше, § 4).—§ 10. зейепйо еі еипсіапйо приложеніе и 
объясненіе къ агШшз („системѣ").—гесерегаЦие и потому 
принялъ—іп ргіога сазіга: ср. гл. 23, § 9 и гл. 24, § 5. Этотъ 
лагерь былъ крѣпче,—§ 11. соііаііз зі^піз („со знаменами впе¬ 
редъ") ближе поясняетъ іизѣа асіе,—йітісаѣиш еззе (безлич¬ 
ный оборотъ).—аисіогез випѣ=ѣга<1ипѣ.—ѵегзига. еззе. По Поли¬ 
бію, на помощь Ганнибалу пришелъ Газдрубалъ съ 4000 ігатеп- 
ѣаѣогез.—§ 12. ргіпсірет знатнаго—йисепѣет перевести черезъ 
ѵегЬит Гіпіѣит.—§ 13. іпзійіагит... аіідиій (§ 8, 1)= 
аіщиаз іпзійіаз—гесеріззе зиоз=отступилъ со.. —§ 14. айто- 
йиш слишкомъ—іп ѣат рагі„несмотря на столь..." (ср. іашеп).—• 
ѵапіогіЬиз еще болѣе хвастливымъ. 

Гл. 25. § 1. іп сопѣіопе зіп^. соііесѣіѵпз (для соотвѣт¬ 
ствія съ іп зепаѣи).—§ 2. іаеѣа еіѵіѣаѣе: аЫ. аѣз. выражаетъ 
уступленіе.—иѣ сопееззіѵиш—§ 3. епіт ѵего дѣйстви¬ 
тельно и по истинѣ.—§ 4. геі Ьепе ^егепйае удачному веде¬ 
нію войны— оЬзѣаге „старается принизить".—зейиіо (отъзейеге) 
собств. „усидчиво, настойчиво", потомъ „умышленно".—Іегеге 
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затягиваетъ. — § 5. Сіиірре = пат. — аИегшп: Шатіптт.— 
аИегит: Зетііпт. — зрееіе подъ предлогомъ. — аѣіед-аіит 
откомандированъ. Риторическое преувеличеніе, ср. гл. И, 
§ 7.—§ 6. ргаеіогез: Т. Оіасііішп еі; А. Согпеіішп Матшіат — 
Зісіііа. Вм. осспраіпт езве іи аііра ге Іивій говоритъ осенра- 
ішп еззе аіира ге.—.циагшп=ешп (сопсееаіѵит) еагшп — 
§ 7. Ьегеиіе. Рѣже Ьегспіез, одинъ разъ теЬегедІе,' ни разу 
Ьегсіе и теЬегоіІез.—<ціо аЪ1. зерагаі къ сопсеззшп, допу¬ 
скающаго также предлоги ех или а— Роепіз 4аі соттойі,— 
зишп собственное,—§ 8. ргоре къ еіашз—іапщиат ЬозШгаз 
еарйѵі8=іатс[иат (войско и Минудій) Ьойез сарѣі еазепі.— 
агта гипербола вм. и$пт агтогат— § 9. иі (аЬ8се$зегіі)= 
пі ргіцгат— аЪвееззегИ;: Вотат.- иі (оЬвМіопе Шэегаіоз)=какъ 
будто, словно...—§ 10. апйфшз. Ср. „доброе старое время",— 
рІеЬеі: § 1, 5.—аийасПег, 'повидимому, болѣе поздняя форма, 
чѣмъ ашіаеіег.—зе Іабигит Йііззе. Въ прямой рѣчи было бы 
іпИззет (аросіозіз іггеаііа). Добав. а<1 рорпінт: сдѣлалъ бы 
предложеніе народу. Основаніе для подобнаго предложенія см. 
въ гл. 31, § 9.—тойіеат умѣренное.—рготиі^абигшп объ¬ 
явитъ.^ 11. Вес Іатеп пе На фіійет. Правило бпріех 
це&аііо аШгтаі не соблюдается, если, какъ здѣеь, второе 
отрицаніе поясняетъ первое, — Иее обычно при іашеп вмѣсто 
поп.—Па: если его предложеніе объ уравненіи власти будетъ 
принято.—зиіГееіззеІ: Раѣіиз. 8иШееге—ѣ егтіпизіесЬпісиз 
о замѣстительномъ избраніи консула (обычно намѣсто 
умершаго). — § 12. іп аеѣіопе при преніяхъ, т. е. какъ 
ораторъ для народа. — шіпіте рориіагіз: онъ долженъ 
былъ бы выступить противъ установившагося среди народа 
мнѣнія. — аесщіз аигіЪдз безпристрастно.—аисНейатиг: неодно¬ 
кратно; ср. § 16,огаПопіЪп8.—Ьо8бет=НаппіЬа1ет.—Ъіеппіщие: 
послѣднихъ,—§ 13. геіеггеі; доказывалъ— Ііе1ит=е(1ісіпт (ср. 
(Іісіо аийіепіетеазе).—та^ізіго сіаѣ. къгейіеікЗаш—габіопет..., 
гесШепйат еззе = надо привлечь къ отвѣтственности. — § 14. 
зиішпа іюрегіі еопзіііщие главное командованіе и руководи¬ 
тельство. — ргоре Шет = очень скоро.—ейёеИігшп. Добав. зе 
ше. — Ьопо ітрегаіоге (аЬІ. аЪз.) „при...“ —Ьаий та§-ді... 
тотепН еззе значитъ немного.—§ 15. Мепіет гаііопепщііе 
(Ьепсііасіуз) разумное взвѣшиваніе обстоятельствъ—іп іетроге 
въ рѣшительный моментъ,—диаш относится къ послѣдующему 
шаіогет.—§ 16. пе... йітіеагеі зависитъ отъ аѣііі— Гегепсіае: 
день внесенія предложенія.—§ 17. рІеЪіз еопеі1ішп=сотШа 
ѣгіѣтіѣа.—іаеИа относ, и къ іаѵог.—іпѵі(ііа=яерасположеніе.— 
та&ізігі §еп. оѣіесі —апітоз ѵегзаЬаІ вліяли.—ѵиі^о = 
тиИИиШт.—ргойіге завис, отъ ашІеЪапі—зирегапѣе (хотя...) 
преобладало. — аиеіогНаз поддержка со стороны вліятельныхъ 
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лицъ. — § 18. зиазог = зиасіѳпз.—Іосо сословія. — зогйійо (ср. 
соръ) грязнаго, безчестнаго. Этотъ л слѣдующій §§ весьма 
важны для характеристики соціальныхъ воззрѣній древнихъ 
римлянъ,—§ 19. ір8шп=раі;гет („при чемъ самъ“).—зегѵіііа 
присущія только рабамъ.—агііз ремеслу,—тіпізіегіа. У Цице¬ 
рона и Цезаря было бы пгапега или о®сіа. 

Гл. 26. § 1. ех ео ^епеге циаезШз опредѣленіе къ респпіа. 
Въ нерев. добав. „добытыя11.—апітоз р 1 и г. объ одномъ чело¬ 
вѣкѣ для означенія изобилія смѣлости, бодрости духа.—Ііѣега- 
Ііогіз Гогіипае на болѣе (чѣмъ у отца) подобающее свободному 
человѣку положеніе въ жизни. — Гесіі внушили. — Іо^а. Люди 
низкаго званія обычно носили только тунику.—Гогиш: полити¬ 
ческая карьера.—§ 2. ргосіатапйо. Презрительный намекъ на 
прежнее занятіе разносчика. — рго въ защиту.—гет имуще¬ 
ства—Гатат добраго имени.—Ъопогшп: консервативной ари¬ 
стократической партіи.—§ 3. Ьопогез почетныя должности (та- 
ё’ізѣгаѣпз таіогез, ер. сптз ѣопогшп).—йиаЬиз вм. обычнаго 
одного.—айоііегеі апітоз въ своей гордости заносился уже...— 
§ 4. Ьаий рагищ (Шоіез) весьма.—аигат (обычная мета¬ 
фора) вѣтреннаго, перемѣнчиваго.—йісѣаѣоріа=(ііеѣаѣогі8 (#ен. 
о Ь і е с і).—реПН искалъ. — зсШфіе рІеЬіз = обычному рІеЬіз 
зсііі (отъ зсізсо, не зсіо).—ІиШ получилъ: за осуществленіе 
постановленія народа объ уравненіи власти Фабія и Минуція. 

§ 5. цищие... ціщиѳ=еі; Ц диі... еі іі диі (§ 22,2).—аециі 
аЦие іпіциі другъ ж недругъ. — аееерегипі признали. —§ 6. 
циа &гаѵіШе апіті... еайет=еайет ^гаѵііаіе апіті (достоин¬ 

ствомъ), <ріа...—егішіпапіез клевещущихъ— ай пшШМіпет= 
арий (передъ) тиШпйіпет.—§ 7. іл ірзо еще на...—заііз Менз 
въ полной увѣренности. 

Гл. 27. § 1. еиш... Гиіззеі перевести сокращенно.—геЪиз 
зееипйіз ае іаѵоге аЫ. с а из а е.—§ 2. иіщие (усиленіе къ 
ѵіх) совершенно—іютойісе іттойезіедие=зіпе тойо еі то- 
йезйа.—ѵісіо побѣдой надъ... (§ 20, 3).—(}. РаЪіо: ѵіеіо.-^іо- 
гіагі (§ 19, 1) соедин. здѣсь съ аЫ. саизае. —§ 3. Шит: 
ЕШит.—таіогет: по рангу.—тіпогі... тз^ізѣго едиПит: 
йаі завис, отъ аецнаілт. — диой... аппаііит безпримѣрный 
случай въ лѣтописяхъ,—ѵіг^аз ае зееигез эмблемы власти.— 
ігетеге аЦие Ьоггеге. Поэтич. сочетаніе. Синонимы разнятся 
тѣмъ, что первое говорится почти исключительно о дрожаніи 
отъ страха, а второе въ болѣе общемъ смыслѣ примѣняется и 
къ другимъ внѣшнимъ проявленіямъ ужаса.—Іапіит... епіішззѳ 
настолько блестяще обнаружились. — § 4. іп сипсШіопе ае 
зед'пШе. Синонимы разнятея тѣмъ, что первое означаетъ мед¬ 
лительность для извѣстной цѣли, какъ въ хорошемъ, такъ и 
въ дурномъ смыслѣ, а второе говорится о неповоротливости 
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и вялости, часта соединенныхъ съ нерадѣніемъ. — йеогшп 
Ъотіпитдие. Первые даровали Минуцію добѣду надъ вра¬ 
гомъ, вторые ограничили власть Фабія. — § 5, дио йіе = ео 
(Зіе дио. — еоп^геззиз езѣ встрѣтіглся. — иѣапіиг осуществить. — 
§ 6. йисеге. По Полибію, иниціатива того или другого спо¬ 
соба принадлежала не Минуцію, а Фабію. — аНегпіз по одному — 
рагѣШз іетрогіЪиз въ равномѣрно распредѣленные сроки. — 
рагШіз зепзи раззіѵо. —аНегіиз еп. розз.— іиз ітре- 
гіитдие верховное право и власть. — § 7. сопзіііо свободой 
рѣшенія, —§ 8. ріасеге: § 19, 1. -Гогіипат исходъ, —сот- 
типіеаіит дана сообща, —§. 9. ѵоіепіет — зиа зропіе. — рагіе 
отъ участія. — роззеП Добав. поп сейеге. — сопзіііо опредѣле¬ 
ніе къ ^егепйагшп („разумнаго"). — аиі или даже, — ехегсі- 
ѣиш: азупсіеіоп асіѵегзаіа ѵиш.—Іісегеі: зегѵаге. —диае 
роззеѣ (зегѵаге) дополненіе къ зегѵаіигит. — § 10. оМіпиіІ 
настоялъ. — евзеі: мысль Фабія (§ 17, 2). — еѵепегипі ізогіе) 
достались. —§ 11. рагі шнпего на равныя часта. — зосіит: 
§ 1, 1. — дие должно соединять едиііез и аихіііа. — потіпіз: 
гл. 7, § 5. — Сазігіз аЫ. Іітіі —зе зерагагі чтобы про¬ 
изошло раздѣленіе,—По Полибію, ихъ лагери отстояли на 
12 стадій. 

Гл. 28. § 1. іпйевъ нричинн, смыслѣ. — а^егепіиг: § 17, 
1. —регПиёГіз... ехріогапіет (§ 31) = сшп (сапзаіеі еі регін- 
§-ае тбісагепі; еі ірзе ехріогагеі — § 2. ПЪегат необузданное,— 
зио тосіо = ігаікіе еі іпзібііз. — еаріашгит... йесеззіззе объ¬ 
ясненія къ (1 п р 1 е х ^апйіит. Первое выражаетъ надежду Ган¬ 
нибала, второе'его увѣренность.—зоііегйае йаі отъ іесеззіззе 
(„отошло отъ11). —§ 3. диет диі = зі диіз еит. — егаі.. Іасіи- 
риз долженъ былъ...—Іосит положеніе. — § 1. орегае ргеііит 
егаі стоило труда. — диат какъ скорѣе. — саизат... сотгаЬеге 
создать предлогъ для... — заііз вполнѣ. — § 5. зресіе взглядъ. — 
іпзійіаіогі устроителю... — диійдиат. Добав. .мѣста". — ге ірза 
(азунйеіоп абѵегзаііѵит) противополагается ргіта 
зресіе. — ѵезШліт (метафора) доросшаго. — § 6. Іітегі вну¬ 
шить... — еіименно. — иіеопзееиііхиш. — §7. диоі. Добав. 
передъ нимъ ѣоѣ, какъ подлежащее къ сошіипіпг („по стольку 
въ каждомъ мѣстѣ, сколько..."). — іпзМеге занять. — диіпдие 
тпііія приложеніе къ подразумѣваемому іоі — сопйшЛиг: 
ночью. —§ 8. ИееиЬі 1атеп = це іатеп аІісиЪі.—аіісиіиз: 
тіШіз. — е§геззі = зі диіз е^геззиз е&зеЬ (ех ІаіеЬгіз). — тіззіз... 
аѵегШ послалъ... и тѣмъ отвелъ (отъ засады). — § 9. соп- 
1ешр1а=римляне отнеслись съ презрѣніемъ.—раисііаз Ьо- 
зііит. — йерозсеге: § 19, 1. — реііешіоз... саріешіит чести про¬ 
гнать... занять. &егппііітит по аналогіи съ конструкціей 
послѣ баге, тШеге и т. п. — іпіег зіоШіззітоз = какъ одинъ 
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изъ самыхъ... — ѵапіз: гл. 24, § 16. — § 10. Штііііі: изъ ла¬ 
геря. — сопіегіо адтпіпе сомкнутыми рядами. — § 11. ЕІ также 
и. — аііа аЦие аііа все новыя и новыя. — сгезсепіѳ по мѣрѣ 
усиленія. — іизіат (пролептически) = иі Іизѣа ■ е.:зеі— 
ехріеѵегаі: собств. промежутки въ строю. — сегіаіиг без¬ 
лично,—§ 12. Ргіта предикативно, —зиссейепв: § 10, 1 
(обычно йаі). —йеігиза военный терминъ, болѣе слабый, чѣмъ 
йеіееѣа (гл. 24, § 7), такъ какъ указываетъ на сопротивленіе 
враговъ,—§ 13. іпіег регсиізоз = сіш сеіегі регсиізі еззепі — 
гееіа: фронтъ противъ фронта, безъ іпсшіопез, происходя¬ 
щихъ а іег^о, а ІаіегіЬчз и т. п.—Ьашічпаииат ітраг (къ 
асіез; Іііоіез) вполнѣ по силамъ. — ргозреге къ §-ез!а (ср. 
гл. 24). — § 14. іпзМіаІогез „враги изъ...“ — еит = іаіет.— 
пес апітиз... зрев хіасмъ. 

Гл. 29. § 1. ргігао айѵегЪіит (ср. дальше <іеіп). — Іиг- 
Ьаіа. Предикативное употребленіе причастія въ а Ъ1. аѣз. 
встрѣчается, начиная только съ Ливія.—11а езі (добав. ві 
йііигат сгеіііі) „такъ и есть", подтвержденіе ранѣе высказан¬ 
наго положенія. —йергешііі регіесінш. —§ 2. аециаіиз. 
Ж р о н і я. — ітрегіо а Ы. 1 і т і 1. — аііий къ Іетриз. — іигі'ашіі 
(отъ іпз изъ іигіё'аге) для ссоры.—зі^па... ргоіегіе высту¬ 
пайте. — ехіощиеатиз (ех тапіЬиз) вырвемъ. — § 3. та§-па 
ех рагіе относ, къ саезіз и сігсвтзресІавІіЬиз. — еаезіз — сіг- 
еитзрееІапІіЪиз хіасмъ, —аіііз изъ войска Минуція,- 
саеіо (Іетізза поговорочное выраженіе о неожиданномъ по¬ 
явленіи (ср. наше „съ неба свалился"). — § 4. ай сопіесіит 
Іеіі: гл. 15, § 8.—зиоз... Ьозіез хіасмъ, —зиоз: согражданъ, 
воиновъ Минуція. — Циі... егапі нодлежащее къ сопіиёегппі. — 
йіззіраіі, но еще сражались. — Ше^тат еще не дрогнув¬ 
шему.—§ 5. р1игез = и такихъ было большинство.—ѵоіѵеп- 
Іез... огЬет=дальнѣйшему соп§-1оЪа1і („образуя карре").— 
геіегге... гезіагѳ (= гезізіеге): § 19, 1, —іпГегеЬап! йесо- 
па 1 и. — § 6. сит іпѵегзит,— Роепиз:§6,2. — раіатГегѳпіе 
открыто заявлялъ, —§ 7. рег при, —ѵагіат перемѣнномъ.— 
гейііит еззеі безлично, —§ 8. аийіѵі: § 18, 3. — ргітит 
первостепенный. — сопзиіаі можетъ разумѣть, —іп гею зіі: 
гл. 3, § 2. —сопзиіеге. Добав.зіЪі.—зсіаі:зсіге с. іпі. „умѣть",— 
ехігеті іп^еші (^еп. циаШ.) крайне ограниченный, совер¬ 
шенно неспособный. — § 9. ЖоЬіз = тіЬі. — апіті іп^епщие 
(1і е п й і а <і у $) духовныхъ дарованій. — зогз степень. — Іепеа- 
шиз... іпйисатиз сопі. айЬогІаі — йізсітиз: § 28, 1,— 
іп апітит тйисатиз (у Цицерона безъ іп) рѣшимся,— 
§10. сит РаЬіо — сит савігіа РаЪіі (сотрагаііо сотреп- 
сііа г іа).— ргаегсгшт=палатка полководца (см. планъ ла¬ 
геря).—сит Іиіегітиз подчинено иѣі... арреііаѵего. При пере- 
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водѣ дѣі опустить и соединить глаголы союзомъ „и". — рагепіет 
болѣе торжественно, чѣмъ раѣгеш. — йідпит езі соотвѣт¬ 
ствуетъ.— § 11. ѵоз подлежащее главнаго предложенія. — тойо 
только-что.— раігопоз вин. сказуемаго. — зі піЬіІ аііий 
формулярное сочетаніе. — дтаіогит... апітогит благо¬ 
дарности. — сегіе во всякомъ случаѣ. — йейегП іні II для 
означенія несомнѣннаго исполненія. 

Гл. 30. § 1. Зіёчю: трубой и троекратно; по первому си¬ 
гналу снимались палатки и собирались пожитки; по второму 
вьючились; по третьему выступали. — сопсіашаіиг отдается 
приказъ. — іпйе послѣ а Ъ1. аЬз. — ѵаза: имѣются въ виду 
прежде всего палатки. — Ргоіесіі выступивъ. — циі сігса егапі 
перев. однимъ словомъ. — сопѵегіегипѣ повергли. — § 2. ІгіЬи- 
паі ораторская каѳедра предъ палаткой полководца (ргаеіогіат, 
ср. планъ лагеря). — ргодгеззиз перев. главнымъ предложе¬ 
ніемъ. — тііііит: § 8,1. — сігситіизоз = сігешпзіапіез. — еіиз: 
НаЬи. — Іоіит а^теп Мішісіі. — § 3. тойо: гл. 29, § и,— 
^иой = і<і (риосі. — Гапйо аЫ. т о І і. — роззит: іе потіпе 
аераге. По свидѣтельству Плутарха, историка I в. по Р. X., 
Минуцій сказалъ: „не имѣя болѣе цѣннаго названія".—Шн. 
Добав. ПеЪео. — § 4. рІеЪеі: § 1, 5. — опегаіиз... ііопогаіиз. 
Игра словъ (приблиз. „пораженъ... почтенъ"). — апіщио аЬго- 
^оцие (формулярное сочетаніе) „отмѣняю и уничтожаю". 
Первое означаетъ отмѣну новаго предложенія, второе—прекра¬ 
щеніе существующаго установленія. — диой... зіі Міх (сопі. 

.орШіѵиз) „да принесетъ это счастье “. — сопзегѵаіогі: § 6, 
7.—Міх зеизи а с і і ѵ о. — аизрісіитцие. Право производить 
ихъ принадлежало только главному полководцу („управле¬ 
ніе").—§ 5. ріаеаіиз примирившись.—таррзіегіши „долж¬ 
ность...".— циетцие почти, плеонастично послѣ Ьоз,—Іепеге 
(=оМіиеге) сохранять. —§ 6. іпѣегіипсѣае (поэтически; 
обычно йаіае) протянуты. — айтойит = ѵаЫе. — ехзесгаЬіІі 
неологизмъ. Ср. (ііез аіег. —§ 7. Ношае относ, къ іегге 
{§ 19, 1). — регіаіа. Добав. ео. — ѵиі&о (аіѵегЬ.) вообще,— 
рго $е еъ своей стороны. — ай саеішп Іегге поговорочное вы¬ 
раженіе,—§ 8. Рагі ёГІогіа аЫ. циаШ. — егаі РаЪіпз.— 
зепііге (§ 19, 1): Наппіѣаі Роепіцие, —§ 9. Ьіеппіо апіе въ 
послѣдніе два года (считая текущій).—сиіиз &еп. оЬіесі — 
ассеріззепі = ашііѵіззепі. — § іо. зейеге покоилась. — йѳйіззе 
разразилась. 

Гл. 31. § 8. Отпиши добав. апсіогит. — йісіаіогет преди¬ 
кативно. — Соеііиз: II, § 3, б. и Словарь. — § 9. Іи&іІ усколь¬ 
знуло отъ вниманія.—іп йаіііа: въ Умбріи, гл. 9, § 6.—§ 10. 
<Ціат = сиіиз геі. — тогат: пока Сервилій пріѣдетъ въ Римъ.— 
ѣегііа, включая и незначительную конную битву при По.— 
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йееигзит безлично. —§ И. аирпіез. Нижеупомянутыя 
подписи были не всегда вѣрны. — Шиіит іта^іпіз надпись 
подъ восковой маской въ атріи. — йіеіаіог. Надпись, найден¬ 
ная въ 1862 г., именуетъ диктаторомъ даже и Минуція.— 
сгейегеШг соедин. съ пот. с. іпі — оМіпиіззе вяжется только’ 
съ розіегоз (геп^та). 

Гл. 32. § 1. Аііііиз (п. 25, § 16) ... ассерго: § 7. — бетіпиз 
(соротеп) Зегѵіііиз (потеп). Соротеп можетъ стоять впереди 
потеп, если нѣтъ ргаепотеп. — Міписіапо: гл. 27, § 10.—диой 
геіщиит аиіитпі егаі=рег геіірит іетриз аиіипті, при¬ 
мѣрно въ ноябрѣ. — агйЪиз: гл. 24, § 10.—§ 2. ехеипіі йаі 
іпсопт. („если..."). — оррогѣипі: § 12, 3. — сагрепіез... ехсі- 
ріепіез х іа с мъ. —сагрепіез (іегтіпиз тіііѣагіз) тре¬ 
вожа. — іп сазит до случайности. — ипіѵегзае генераль¬ 
наго,—§ 3. ео^ие іпоріае: § 8,3, —сит (предд.) Гире зресіе 
являя видъ бѣгства,—гереШигиз Гиегіі. Въ независимой рѣчи 
было бы герейтазеѣ — пиііа геіісіа зре аЫ. аЬз. с а из а е,— 
іпзедиепіез: слѣдующаго года. 

4. Конеулы 216 г. Варронъ и Павелъ. 

Гл. 35. § 1. реІепШшз: соішіаіш. АЫ. аѣз. выражаетъ 
уетушгеніе. — поЫІіит... Гатіііагит § вп. ци аііі — іат относ, 
къ поЫІіит. — рІеЬеіз сокращено изъ рІеЪеііз. — § 2. ропІіГех. 
Имъ былъ Элій. — іп тапи во власти (ср. іп таші тагііі и 
„въ руцѣ Божіей'1). Какъ предсѣдатель, онъ долженъ былъ 
руководить выборами и оказать на нихъ свое вліяніе.—горшіе 
(§ 9, 3), -такъ какъ всякій выборъ есть запросъ народу 
(ѵеііііз іиЬеаііз).—§ 3. ехрегіа выражаетъ причину.—поЬііііаз. 
Сказ, служитъ еотреіііі — еіиз: ТегепШ. — М. Ілѵіоро прозвищу 
Баііпаіоге. См. Словарь, —ех йатпаііопе. Ливій былъ осу¬ 
жденъ за неправильное распредѣленіе добычи послѣ войны съ 
Деметріемъ Фароссшмъ, или за подлогъ. — ргоре атЬизіиз 
„довольно дешево11. Метафора отъ огня нерѣдко примѣ¬ 
нялась къ осужденію по закону. — реШіопет сопзпіаіиз. — § 4.. 
еотШаІі Йіе въ день выборовъ. — сопсейепііЬиз отступились,— 
іп айѵегзапйо въ противодѣйствіи. — соііер противопола¬ 
гается раг и содержитъ намекъ на согласное дѣйствіе товари- 
щей. —§ 5. іигі йісипйо (§ 9, 3): для судоговоренія. — йі- 
еишіо архаическая форма въ опредѣленной формулѣ. — игЬапа 
= іп иЛе іпіег сіѵез. Такимъ образомъ Филонъ былъ ргаеіог 
игЬатіз. — § 6. АййШ: также по выборамъ. —іп (означ. цѣль) 
„для“. —§ 7. тапйаіиз вручена. — Ьопоз архаизмъ (ср.. 
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сигш Ьопогшп). — ргаеІегШз = причемъ обошли -зіреішіз 
рѣшительныхъ.-іп Ші Іетроге. Іп указываетъ на прГчпну 

~оЯ В^Х°ЖеНІИ ВеЩѲЙ’ И П0Т°Ыу не ™ быіь ярояущено. — шіш = петіпі. 
Гл. 36. § 1. тиШрІіеаІі о значительномъ увеличеніи — 

1 № *Н Н»а ІЙ-Я"» 
гласятъ, еегіит предикативно, —аизиз зіт съ оттѣн- 

2-т- Д°®ав. апсіогез ігасіищ.— 
В р1% г„д- П> § 2-_1п: м- 35> § 6. — Іеёгіопез: зсгіріаз 

ев,е. § 3. питего въ численности. — Іе^іопез аисіаз завис, 
отъ ачсіогез ігайдпі. — тШЪиз въ раздѣлительномъ смыслѣ,— 
ьгеееш. Такое же количество всадниковъ въ легіонѣ Ливій 
упоминаетъ и раньше, такъ что его изложеніе здѣсь не ясно — 
реаіііз (§6, 2) іпсопсіппіив (§ 31). Добав. питегшп!- 
ь 4. сит іетрогаіе. — ииМат: вѣроятно, Полибій,— § 5. 
Шиа указываетъ на нижеслѣдующее.—ѣаийдіщиат сіізсгераі 
(Іітоіез; добав. іпѣег аисіогез) всѣ согласны. — сопаіи надря¬ 
женіемъ. — ітреіи смѣлостью.—ѵіисі: гл. 29, § 6. 

§ 6. Сеіегит: § 30, 4, — зі^па... тоѵегепі (§ 23, 2, а) 
выступить въ походъ; ср. гл. 1, § 1. — йесетѵігі: коллегія, 
вѣдавшая Сибилдины книги. — асііре обратиться къ... — ѵиі§;о 
въ общемъ. — § 7. зиЬ приблизительно въ... — ІаріііЬиз аЫ. 
іпзігит.— зі&па изображенія боговъ. — зийаззе = словно по¬ 
томъ, покрылись...—Гопіе саМо: §11, 1 (=е іопѣе с.).-^е1і- 
<1аз предикативно. — § 8. еііаш усиливаетъ шарз. — іп 
ѵіа Гогпісаіа на крытой улицѣ,—Названіе это она получила, 
можетъ быть, отъ того, что проходила подъ арками домовъ 
(ер. улицы въ Болоньѣ и парижскую Кие <!е Кіѵоіі). — Сатршш 
Магііит. — егаѣ. Значитъ, во время Ливія ея не было. — йе 
саеіо 1ас1і = Ытіпе ісіі, —§ 9. ех-на основаніи указанія,— 
ргоеигаіа искуплены жертвами. Такъ, по поводу каменнаго 
дождя, обычно устанавливалось девятидневное богослуженіе 
(поѵетсііаіе заегшп). —а Раезіо: § 26, 1.—раіегаз: сосуды въ 
видѣ блюда, съ выпуклостью на днѣ, иногда съ ручками. 

Гл. 40. § 5. іп сазіга: іп аро Ьагіпаѣі (п. 24, § 1); Ганни¬ 
балъ стоялъ предъ йегеопішп.— ЫГагіат—НпоЪаа Іосіз.— 
ргоріиз въ смыслѣ предлога. — гоЬиг (гл. 2, § 3) главная 
масеа. — ѵігіит. Добав.: боевыхъ. —§ 6. аеіаіет: преклон¬ 
нымъ. — ехсизапіет который отговаривался... —Іеропі... ті- 
Шгаз Паѣ отъ ргаеі'ісшпі. — зоеіит (§ 1, 1) здѣсь айіееіі- 
тит.- § 7. тіге- чрезвычайно. — §аийеге: § 19, 1.—§ 8. 
іп Шет: на одинъ...—зирегаЬаі=зирегегаі.—циійциат геіі- 
^иі (#еп.. диапііі) егаѣ = ничего не оставалось. — егаі 
указываетъ на состояніе, которое еще продолжалось. —§ 9. 
Песет йіегит § е п. д и а 1 і і — диоб = какъ. — іиегіг... Гогеі. 
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Смѣшанный условный періодъ; въ прямой рѣчи было бы ра- 
гаѣа Ыі (еі Ьасѣа еззеі), ві... ехвресіаіа іогеі (= еввеі). — таіи- 
гііаз „надлежащаго". 

Гл. 41. § 1. сопвиіів: Варрояа. — таіегіат поддержку,— 
іп ргоЫЪепйіз = при попыткѣ...—ІшгтШіагіо... ас... оріо опре¬ 
дѣленія къ ргоеііо.—іитиііиагіо („въ безпорядочномъ11), гакъ 
какъ оно произошло: 1) ргоспгвп (аЫ. с ап в а е) та^іа тііі- 
іпт, 2) не ех ргаѳрагаѣо, 3) не іпвви (аЫ. еаивае). —ех 
ргаерагаіо безъ подготовки. — Ьаийриариат рар отнюдь 
не благопріятно, —§ 2. АЙ: § 27, 3. — еаезі випі — оссівів 
тогда какъ...—ѵісіогіЬиз... ведиепШшв йаі отъ оЪвйШ. — 
еЯизе въ разсыпную. — § 3. аііегпіз йіеЪив (изъ предшествую¬ 
щаго йіе). — ітрегііаЪапі = ітрегіпт ЬаЪеЬапі — іпйі§;пап1;е: 
„тогда какъ...11.—йеЪеІІагі (безлично) подлежащ. къ ро- 
іиівве. — сезваіит: а ведпепйо. — § 4. Ьаий при прево сх. 
степени весьма рѣдко; у Ливія, вѣроятно, только здѣсь.—рай 
(=іегге)... сгейеге: § 19, 1.—диіп (изъ старинн. аЫ. ^иі и 
отрицанія пе, собств. „почему не“) ройиз вноситъ поправку: 
„мало того11. —іпевсаіат получила повадку (метафора, ср. 
ѵеіпі; евса „прикормка для рыбы11). — Гегосіогіз. Сравн. степень 
выражаетъ: болѣе обыкновеннаго. — ас къ тіИідш. — евве къ 
іпевсаіат.—§5. Ьовііит (,,у...“) ^еп. рагііі, завис, отъ оптіа 
(добав. „дѣла11). —йіввітііев йівсогйевдие. Добав. „люди11.— 
йиав... раПев: п. 23, § 10,—іігопит (§ 6,6) тіШит (§ 8, 4)... 
евве состоятъ изъ...—§ 6. гаіиз имѣетъ причинный смыслъ.— 
иіЬіІ... шіШе — спт (съ) тііііе (§ 6, 2) дыі піЬіІ весит іегеіэаіі 
ргаеѣег агта,—§ 7. отпіз = отпів еепегів. — Гогйтае: § 6, 3.— 
Іаеѵа... йехіга: рагіе. — ециііез: сопйіі —§ 8. сопѵаііет котло¬ 
вину.— ірайисіі. Добав.: „съ тою цѣлью"...—йігіріепйів... орргі- 
тереі. Порядокъ: ыѣ орргітегеѣ („напасть врасплохъ на...11) ѣовіет 
осспраішп йігіріепйів савігів, ѵеіиі йевегйв %а йотіпогпт (хо¬ 
зяевъ) ітрейіілтре. — § 9. геіісй вппі—иі Яйез йегеѣ („что¬ 
бы внушить увѣренность11). Отсюда зависитъ ѵоіиівве съ подраз. 
еит. — Йит=пі (ііпаіе) іпіегеа.—рраесіререі выиграть.— 
ргіоге аппо: гл. 16, § 6. — ігивігаіиз еззеі относ, только къ 
Шва іта^іпе.—іепеге іп Іосіз удержать на позиціяхъ. 

Гл. 42. § 1. зиЬйиеіае („снятые") зіайопез—первая при¬ 
чина изумленія. — айеипШиз (Йаі) = спш айігепі — § 2. зоіі- 
іийіпе пустоту. — ргаеіогіа: у каждаго консула особая. — шт- 
ііапйит („съ...") завис, отъ сопсдшв.—ігерійат (евве) по¬ 
спѣшно,—зіапйѣив перев. черезъ тегЪпт Ііпііпт („но 
сняли и... “).— дисщие = еі пі ео. — оЪзсиріог = осспШог. — 
§ 3. Сіагоог... огіив, иѣ = съ... требовали...—іпйе во времен¬ 
номъ знач. — ві&па ргоГергі: гл. 29, § 2. — ргойпив перев. 
прилагат. —РигЪае: § 8, 2, — егаі „вёлъ себя". 
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§ 4. еііат. аѣфіе еѣіат. Ср. наше церковное „паки и 
паки1. йісеге іаі. Ь і з ѣ о г.—ргаесаѵепйит быть на стражѣ.— 
Йиеет зейШопіз: Баррона, которому въ тотъ день принадле¬ 
жала верховная власть. — зизѣіпеге удержать. — ргаеГесіит 
начальника коннаго отряда (аіа) въ 300 всадниковъ, здѣсь 
союзнической кавалеріи. — § 5. ж^иіѣаѵіі; неологизмъ.— 
рогііз дат. направленія. — сит сига (=ассдгаіеі относ, 
къ зресиіаіпз.—ргоГесІо (а<1ѵегЪ.) = 8іпе йиЫо,—§ 6. іп 
рагіе. Добав.: „только въ той*...— сага драгоцѣнности (§' 12, 
1). — іп рготріи на виду.—Іетеге какъ попало. — рег ѵіаз 
сазігогпт. — ѵійіззе. Добав. зе. — § 7. еа. Добав. „только4.— 
а тіІШѢиз: огіо —рагѣ регі. раззі ѵі. — зі^пит йеіиг: 
гл. 30, § 1.—Ьаийдиадиат... йеіиіі Ііѣоѣез.—§ 8. зиа 
зропѣе „по своему убѣжденію11.—риШ: священные. — аизрісіо 
(аЪ1. іетрог.). Онъ имѣлъ апзрісіатіпога. — поп аййіхіззепі 
(сакральный терминъ) „дали неблагопріятное знаменіе4 
(отказались клевать). — пшШагі. Добав. ій. — рогѣа = рег рог- 
іат. — § 9. езі раззиз: гл. 41, § 4. —сазиз: см. гл. 3 елл,— 
Сіаийіі: Р. Оіашііі РпІсЬгі. См. Словарь. — тетогаіа: гл. 7, 
§ 1.—геіі&іопет=религіозный страхъ. —§ 10. резіет ги¬ 
бель.— геГеггі назадъ...—§ 11. Еогтіапі... Зійіеіпі хіаснъ.— 
ехсеріі... іиегапі: § 15, 5. —§ 12. ітрегіі роіепіез (вин. 
сказ у ем.) Гесіѣ = сдѣлалъ господами своей власти, т. е. вер¬ 
нулъ имъ власть въ прежнемъ объемѣ. — атЪШо стремленіе 
къ популярности. — зиат къ аіѣегіиз. — ргітит. Прежде веего 
Барронъ умалилъ собственное достоинство, а потомъ косвенно 
и товарища. — еоз=зпііШе8. — ргаѵа іпйиі^епііа порочнымъ 
потворствомъ (желаніямъ солдатъ). — таіезѣаѣет ітрегіі. — 
зоіѵіззеі „похоронило4. Сказано съ намекомъ на ослабле¬ 
ніе служебнаго долга воиновъ. 

Гл. 43. § 8. иігіизфіе еопзиііз относ, къ зепѣепѣіа. — Гиіз- 
зеѣ айгасііо тойі.—зепѣепѣіа (добав. еаеі): разумѣется 
военный еовѣтъ по вопросу, надо ли преслѣдовать Ганнибала, 
ееіегит: § 30, 4. —отпез: участники военнаго совѣта,— 
аззепѣігеіиг сочувствовалъ. — § 9. ех... зепѣепѣіа „согласно съ 
рѣшеніемъ4.—Кошапа=Еошапогпш. иг&епѣе Гаіо. Въ основѣ 
этого сочетанія лежитъ олицетвореніе Раішп: „гонимые ро¬ 
комъ4.-§ 10. аѵегза а (§ 12, 4): лагерь обращенъ былъ на 
сѣв -зап — ѴоПигпо. См. Словарь. — еатріз Іотшз: § И, 3 — 
зіееіѣаѣѳ (аЪІ. сапзае) „отъ засухи“.-§ 11. М: такое рас¬ 
положеніе лагеря. — заіиѣагѳ предикативно. -Мигит 
егаѣ: § 20, і.-Чег^егепѣ (§ 17, 1) приводили въ боевой по¬ 
рядокъ.— аѵегзі подчинено рпепаѣпгі.—1ег?а: § 10, ьт... 
Ьозіет вм. болѣе обычнаго опт Ьозіе.—риіѵеге ойизо клу- 



ХХД. 44.1— ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

Гл. 44. § 1. ѵепшт езі безлично— ЬаЬеЪапѣ: § 24, 1,— 
Ъіпа: гд. 16, § 1. — (Иѵізіз: гл. 40,. § 6. —§ 2. иѣгізцие са- 
зігіз (,,до...“) йаі (§ 9, 2). — айіѣит... йаЬаѣ. Рѣка была до¬ 
ступна, но въ наиболѣе. удобныхъ мѣстахъ враги стремились 
препятствовать добыванію воды. —зиа относ, къ араіогіікш (въ 
перев. опустить). йаий. Добав. „но"...— § 3. ѣашеп. Смыслъ: 
добываніе воды трудно было для обоихъ лагерей, все же... — 
ргаезійіит поста, —§4. паш ай: гл. 4, §2. — рагѣе аЫ. 1і- 
т і і — ѵігіию: гл. 40, § 5, —Гасіигоз еоріат предоставятъ 
случай къ... йегі^іѣ: гл. 43, § 11,—ргоеигзаѣіопе = ргоетап,' 
гл. 41, § 1, —§ 5. зоИіеіѣагі: § 19, 1. — Зетргошірие еі Па- 
шіпіі: § 22, 2. — ѣетегіѣаѣет оЪісегві („выставлялъ" еъ цѣлью 
упрека). — зресіозит... ехетріит предикативно („въ 
качествѣ блестящаго..."). —§ 6. Ыс=Ѵагго. репез зе „еъ 
его стороны". — ѵеіиѣ изи. Оборотъ юридич. языка: по праву 
долговременнаго и непрерывнаго пользованія. По законамъ XII 
таблицъ для этого достаточно было 2 года. — еопзігісѣит (п р е- 
дикативно) „словно въ цѣпяхъ". — Іеггшп (п.оэтич.) = 
мечъ. — тіІШЬиз Паѣ. — § 7. Ше (= Раиіав)... Йіеегеѣ а с и н д е- 
тически и хіастически соединено съ Шагеіат Ьіс,— 
ргоіееііз ас ргойШз (Ье ай іа 4 уз) съ безнадежно брошен¬ 
ными. — сиірае: §8, 6.. — ехзогіет=1іЬегит. — отпіз еѵепіиз 
азупйеіоп айѵегзаііѵат, — ѵійегеѣ (Ѵагго) = еигагеі 
(еопі. айЬогіаі). — чиіЪиз = еогит, дціЪиз. — рготріа 
бойкій.—іетегагіа еззеі — аецие: какъ и языкъ. 

5. Битва при Каннахъ. 

По Полибію, Барронъ, намѣреваясь вступить въ бой, пере¬ 
шелъ черезъ рѣку Ауфидъ; за нимъ послѣдовалъ Павелъ съ 
третьей частью своихъ войскъ. Консулы расположились на 
разстояніи около двухъ верстъ отъ окоповъ Ганнибала. Тогда 
этотъ послѣдній перешелъ въ евою очередь черезъ рѣку, оста¬ 
вивъ отрядъ у Каннъ. Этимъ онъ заставилъ Павла скон¬ 
центрировать всѣ свои войска на правомъ берегу. Затѣмъ Ган¬ 
нибалъ снова переправился на правый берегъ, и оба войска 
выстроились такъ, что римскій фронтъ ■ былъ обращенъ къ югу, 
а карѳагенскій къ сѣверу. Такимъ образомъ битва должна 
была произойти на правомъ берегу Ауфида, что подтверждаетъ 
и Ливій і) указаніемъ, что Ѵоііигшіз, то же, что Епгпз или 
АіаШиз (вѣтеръ юговосточный), дулъ въ лицо римля¬ 
намъ, и 2) тѣмъ, что римляне послѣ пораженія спасались въ 
Бенузію, лежащую также на правомъ .берегу. Мѣето битвы 
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БИТВА ПРИ КАННАХЪ. XXII. 45.,-46, 

опредѣляется такъ, что она произошла въ треугольникѣ между 
поселками: йеі Мейіео, йеИа Воссиіа (или Ьеопе ііі Борга і і: 
Ьеопе (И 8о«о (см. „Поле битвы при Каннахъ"). По мѣстнымъ 
преданіямъ, смертельно раненый консулъ Павелъ испустилъ 
духъ у Еопіапа йі Саппе. Битва произошла здѣсь, по' Мом¬ 
мзену, 2-го августа, а по исправленному календарю въ іюнѣ 
мѣсяцѣ 216 г. 

Гл. 45. § 1. СОП8І1ІІ8 (аЫ. іпзігиш.) на совѣщанія.—Іегііиг без¬ 
полезно уходитъ (болѣе обычно іетрив соштіеге, аштеге).— 
ай тиііит Йіеі (§ 8, 1) = почти до конца дня. - іпзігисіат 
(предикат.) въ боевомъ порядкѣ.— сит айѵегзаі,- 
себегаз противопол. ИштсЫ. — гесірегеі = гейиеегеі. — 2. 
ех тіпогіЪиз сазігіз опредѣленіе къ асшаіоге.-. — 8 8 Іиг- 
Ьат афіаіогит.- еіатоге. Добав. „однимъ"... —ШтиНи шу¬ 
момъ.—іп къ. еѵесіі зим: ециіз. — § 4. И относ, къ по¬ 
слѣдующему сааіга іеггегі. — ѵізит езі,—аЪ іитиііиагіо аихі- 
Ііо (§ 6, 4) безпорядочнымъ вспомогательнымъ отрядомъ. — 
иѣ: ср. выше айео. — еа тойо поясняется дальше словами циой... 
іиіі — пе... ігапзігепі зависитъ отъ іеппегіі ( = геііішегіі: 
отъ того, чтобы не...). —§ 5. еіиз йіеі опредѣленіе къ ітрегіі 
(на...). — ітрегіі относ, къ зогз: власть досталась по жребію,— 
піЫІ отнюдь не... — сопзиИо. Ср. сошиіеге аііциет,— зі&пит 
ри&пае, именно красное знамя надъ палаткой полководца,— 
ргорозиіі выставилъ. — та^із („скорѣе") къ роіті. -- 
§ 6. Тгапзёгеззі: сопзиіез. — зиіз сорііз. — На: соединивъ вой¬ 
ско.— йеіпйе дальше, т. е. ближе къ лѣвому крылу, —§ 7. 
Іаеѵит еогпи завис, отъ ѣепиешпі. — ехѣгеті предика¬ 
тивно.— іпіга (§ 30, 2) внутреннюю часть.— ай тейіит 
по срединѣ. — ргіта асіез предикативно. — іасіа: ем 
Согласовано не еъ подлежащимъ іасиіаіогез, а со сказуемымъ. — 
§ 8. іепиеге (= оЬііпиепті) получили для командованія. — 
бетіпо Зегѵіііо: гл. 32, § 1,—тейіа ри^па іиепйа йаи 
(езі) = предоставленъ надзоръ надъ сраженіемъ въ центрѣ. — 
Такимъ образомъ римская армія правымъ флангомъ опи¬ 
ралась на Ауфидъ; въ центрѣ ея находилась пѣхота, на 
лѣвомъ флангѣ была союзная конница. Все войско образовало 
три параллельныя линіи, болѣе въ глубину, чѣмъ въ ширину, 
имѣя въ резервѣ каждой линіи 1000 всадниковъ. Впереди 
боевой линіи стояли іасиіаіогез и прочіе легковооруженные. 

Гл. 46. § 1. Іеѵщце агтаіига: § 6, 4, — аііа: гл. 5, § 7.— 
ігапзётеззиз: когда онъ увидѣлъ переходъ римлянъ. — иі по 
мѣрѣ того какъ. — диозцие отдѣльные отряды. —§ 2. Саііоз... 
ециііѳз ІосаЪаі. — § 3. Йехігит еогпи = мѣсто на...— 
Йаіит указано, — Гігтаіа собетв. „обезпеченъ", т. е. крѣпко 
составленъ изъ...—АГгогиш &еп. роззеззіѵиз. — еззепі со- 
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XXII. 4.6,4-47.2 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

стояли изъ...— Ьіз (й а і § 9, 2) = іпіег Ьоз. — тесііі предика¬ 
тив н о.—§4.сгесіегез роіепііаіів. — еѣ отчасти. — сеѣегит: 
§ 30, 4. —§ 5. зсиѣа... §-1а«ііі хіасмъ. —еіизсіет: какъ у 
римлянъ. — йізрагез ас йіззітііѳз (азупіеіоп асіѵегза- 
Ііѵит). Первое указываетъ на длину, второе на форму,— 
пшсгопіЪиз острія на концѣ. — Нізрапо з і п §•. соііесѣіѵиз. — 
рипсііт... еаезіт „коля... рубя",—Ьгеѵіѣаѣе (§ и, 2) ЬаЬіІез 
въ противоположность ргаеіопеі у галловъ, которымъ поэтому 
неудобно было сражаться въ тѣснотѣ. — Апіе аііоз: § 28. — Ьаѣі- 
Іиз осанка. — зресіе „внѣшнимъ...“—§ 6. Ііпіеіз... Іипісіз аЫ. 
ц п а 1 і і — ргаеѣехііз ригрига. Пурпурная полоса была воткана 
въ матерію. У римлянъ въ сочетаніи іо§аргаеіехіа аЫ. ригрига 
обычно опускался. — сашіоге бѣлизною, —§ 7. согпіШз <Ш.— 
ѣепиіі: гл. 45, § 7, —§ 8. зеи... Іоеаѣіз зеи циоП (§ 3) — зеи 
циой Іосаіі егаѣ, зеи ^ио<I...— Іосаѣіз: § 20, 6, —оЫідииз егаі. 
По случаю утренняго времени солнце свѣтило съ боку. Затѣмъ 
положеніе римлянъ, обращенныхъ лицомъ къ югу, должно было 
становиться въ отношеніи солнца все болѣе и болѣе неблаго¬ 
пріятнымъ— Коталіз... ѵегзіз аЫ. аѣз. сапкае.—§ 9. ѴоПиг- 
пит (гл. 43, § 10) предикативно. — айѵегзиз (предикат.) 
„на встрѣчу“, т. е. неблагопріятно для римлянъ. — тиіѣо 
риіѵеге... ѵоіѵешіо (§ 21) поднимая густыя облака пыли.— 
іп ірза „прямо въ...“— ргозресѣшп айетіі застилалъ ноле 
зрѣнія. — Противъ римской конницы Ганнибалъ поставилъ 
испанскую и галльскую; въ центрѣ помѣстилъ онъ галловъ и 
испанцевъ, а по бокамъ ихъ тяжелую африканскую пѣхоту. 
Правый флангъ образовала нумидійская конница. Кромѣ того, 
при Ганнибалѣ находились 2 тысячи отборной конницы, и 
подъ начальствомъ Магарбала была отдѣльно тыеяча всадни¬ 
ковъ. Такимъ образомъ у пунійцевъ составилось около 50 т. 
войска противъ двойного почти количества римлянъ. Слѣдуетъ 
замѣтить, что римскіе историки, изъ чувства патріотизма, 
склонны объяснять пораженіе ихъ войскъ неблагопріятными 
явленіями природы (въ битвѣ при Требіи—дождемъ, при Тра- 
зименскомъ озерѣ — туманомъ, при Каннахъ — вѣтромъ и 
пылью). Между тѣмъ, по отзыву современныхъ военныхъ 
историковъ (напр. полк. Доджа, НаппіЫ, стр. 652), „ни бдпа 
битва въ исторіи не служитъ примѣромъ болѣе тонкой тактики, 
чѣмъ при Каннахъ". 

Гл. 47. § 1. ргосигзшп аЪ аихііііз (§ 15, і) = аихі1іа рго- 
спггегипі—Іеѵіѣиз... агтіз аЪ1. іизігит. — соттізза (езі) 
завязалось.—тіпіте... ри&пае „но отнюдь не такъ, какъ 
обычно происходитъ"...—§ 2. ѣгопІіЬиз... аіѵегзіз фронтъ еъ 
фронтомъ. — пиііо... геіісіо зраііо перев. послѣ сІашіеЬапі, 
присоединивъ къ нему чрезъ „такъ что"...—еігеа по обѣ сто- 
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битва при каннахъ. XXII. 47.» 

за- роны. ай еѵадапйит для маневрированія. — еІаийеЪапі 
мыкали.-§ з. Іп йегесішп (§ 12, 2) только пряно-“к- 
Іез стремясь впередъ. - зіапШшз. Въ концѣ концовъ лошади 

ДВИгаться съ мѣста. — сопіегііз... іигЪа « п Д,; 
и сбиты въ кучу,—ѵіг ѵігшп одинъ другого,—йеігаЪеЪаі 

йе сопаіп.-РейезіРе = ре(Шнт.-йіиМиз: гл. Гіі 
9 4. 5иь „незадолго до".—ѵігіЬиз... алітіз аЫ. Іітіі — 

кр^к° держались.- баШз Нізрапізцие Йаі 
сотт., болѣе выразительный, чѣмъ ^еп. внМ,—8 5. (Ци 
ас заере. Преувеличеніе сравнительно съ Полибіемъ т кото¬ 
раго просто сказано: „на короткое время*.— сопізі съ напря¬ 
женіемъ всѣхъ силъ. — оЫпра... йепза хіасмъ, — оЫіоиа: 
косымъ, такъ какъ концы обоихъ крылъ римской пѣхоты 
маневрировали противъ врага. — асіецие йепза = сопЫів 
огйтіЪнз. Ломка линіи фронта уплотнила центръ. — ітриіеге 
отбросили,—сипеит клинъ. Галлы и испанцы выдавались 
сравнительно съ африканской пѣхотой (а ееіега рготіпепіет 
асіе) въ видѣ полумѣсяца, въ центрѣ карѳагенскаго войска.— 
есщие = и поэтому,—§ 6. Ітриізіз... ас... геІегепііЬиз йаі. 
отъ іпзйібге („погнались за“).—геіегепШшз рейет (§ 6 1) 
отступившими.—іепоге ипо безостановочно. — рег къ а^теп. — 
ргаесерз (айѵегЪ. „стремглавъ") къ іщрепііпт.—іп тейіат... 
асіет = іп сдпешп ОаНогат еі Шзрапопт.—пиііо безъ вся¬ 
каго. — зиЬзійіа. Собственно африканцы не составляли резерва, 
а стояли съ боковъ центра, отступя отъ него. — § 7. иігітцие: 
съ обѣихъ сторонъ клина (сшіепв).— гейисііз аііз. Подъ аіае 
здѣсь надо разумѣть фланги пѣхоты, тогда какъ обычно это 
слово означаетъ конный отрядъ. Эти фланги стояли, значи¬ 
тельно отступя назадъ противъ центра. — тейіа... рготіпепіе 
асіе означаетъ причину. —§ 8. аедиаѵіі й-опіеш уравнялъ 
(евоимъ отступленіемъ) линію фронта, именно у центра съ 
флангами. — сейепйо при дальнѣйшемъ отступленіи. — зіпшп... 
йейіі образовалъ выгибъ, именно по сравненію съ фронтомъ 
фланговъ.—Айч. Здѣсь начинается главное предложеніе. — еігса 
(айѵегЬ.) съ обѣихъ сторонъ. — согпиа іесегапі. Маневръ 
африканцевъ заключался въ томъ, что они удлинили боевую 
линію выгиба (вішіз). Подъ согппа разумѣются края фланговъ: 
время іесегапі указываетъ на быстроту, еъ которой африканцы 
совершили свой маневръ.—іггиепШшздие... Котапіз йаі. 
въ зависимости отъ сігешнйейегеаіаз („окружили флангами").— 
іп шейіит. То же мѣсто, что выше іп тейіо. — еіаизеге, но 
не совсѣмъ, какъ показываютъ другіе источники. —§ 9. Ніпс 
во временномъ знач. — йеіипсіі покончивъ. Обычно гово¬ 
рится про окончаніе должности. — пецпщиат безполезно.— 
іег^а сесійегапі рубили съ...— іпіе§тат = поѵат.—§ 10. 
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ео потому.—іпщцат = ітрагеш. — Сит гесепііЬиз ае ѵе- 
§,е1і$ = силы которыхъ были свѣжи и бодры. 

Гл. 48. § 1. зіпізіго согпц В. аЫ. 1 о с і. — зѣеѣегапі отъ 
8І8І0. — сопзегіит (ср. пшш еопзегеге) = соттітт, соогіит 
(„завязалось”).— а Рипіеа „еъ...“.— § 2. зоіііа агта іеіачие. 
Обычное оборонительное и наступательное оружіе нумидійцевъ 
было Іогісае, рагшае, іасиіа. — сит... айечиііаззепі сдѣлать въ 
переводѣ главнымъ предлож. —аЪ зиів отдѣлившись отъ...— 
ратаз розі ѣер§-а въ знакъ того, что они перебѣжчики,— 
§ 8. іп тейіат асіет. Разумѣются есріііез зосіопш Еота- 
потт. — ай иііітоз: въ самымъ заднимъ рядамъ. — сопзійеге 
(„расположиться за линіей”) технич. терминъ о римскихъ 
тріаріяхъ,—аЬотпірагіе„со...“— чиіеіі предикативно,— 
§ 4. розЦиат азупйеіоп айѵегзаііупт. — осеираѵегаі 
собств. „увлекло” (§ 24, 1). — іит: гл. 5, § 7. — аѵегзат = аЪ 
іег^о. — роріііез колѣнныя чашки. — вѣра^еш... іитиііит 
хіасмъ.—аіирхапіо еще. —§ 5. аІіЬі... а1іЫ = Ыс... Шіс,— 
іп таіа... 8ре „несмотря на...”.—еа рагіе аЫ. 1 о сі. — зиЪ- 
йисіоз перев. черезъ ѵегѣит Мкт. — айѵегзіз: § 12, 1.— 
§ 6. АГгіз йаі. (§ 9, 2). —саейе рѣзнею. 

Гл. 49. § 1. Рагіе аііега (ср. гл. 48, § 5). Вѣроятно, въ 
центрѣ, куда Павелъ обратился поелѣ пораженія его праваго 
крыла.—ргіто зіаііга сряду же въ началѣ,—Гиегаі: § 15, 
5. — § 2. сит сопіегііз (ечиіііѣиз) съ густо сомкнутой тол¬ 
пой. — ОШІ88ІЗ... едиіз перев. относительнымъ предложеніемъ. — 
§ 3. Тит. Порядокъ: іегипі (передаютъ) НаппіЪаіеш йіхіззе 
сиійат пипііапіі сопзиіет іпззіззе едиііез йезсепйеге ай рейез. — 
фиат та11ет = диат та^ів теііет. Иронія! Смыслъ: проще 
было бы выдать мнѣ ихъ связанными, такъ какъ они вее 
равно погибли. — ѵіпсіоз предикат, къ подразумѣв. ечтіез.— 
ігайегеі сопі. оріаі —§ 4. чиа1е = іа1е циаіе езве зоіеі— 
Ьаий йиЬіа (Іііоіез)... ѵісіогіа (аЫ. аѣз.) при... —іп 
ѵезіі^іо = 8ио Іосо. — ѵісіогез азупй. абѵегзаі. — тогап- 
Шгаз ѵісіогіат (Вотапіз) аЫ. садаае при ігаіі. — § 5. іат 
(„еще”) къ зпрегапіез („уцѣлѣвшихъ”). — Іпйе во времен¬ 
номъ знач. — гереіеѣапі снова влѣзали на. — § 6. ргаеіег- 
ѵеЬепз ецио проѣзжая мимо. РгаеіегѵеЬепз здѣсь не отъ ргае- 
іегѵеѣо, а отъ ргаеіегѵеіюг. — сгиоге: изъ раны,—орріеіиш 
(„залитаго”) архаизмъ вм. позднѣйшаго геріеішп. — § 7.іпзоп- 
іет сиірае (§ 8, 6) = сиірае ехзогіет (гл. 44, § 7). — еіайіз 
Ьойіегпае §еп. оМ. отъ еиірае. — гезрісере воззрѣть мило¬ 
стивымъ окомъ.—йеЬепі должны были бы. — ѵіріит §• е п. 
рагііі —сотез приложеніе къ е#о.—іоііеге поднять на ло¬ 
шадь.—§ 8. Ие... Псегіз сопі. ргоЬіЫііѵдз.— Гшіезіат 
предикативно. —зіпе Ьос: смерти консула. — § 9. сопзиі» 
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Добав. йші тасіе ѵігіиіе ислолать тебѣ за твою... ІІасіе 
нарѣчіе отъ архаич. тасіпз, причастія отъ таяёге (ср тыг- 
газ). Древніе объясняй, какъ та^із аисіе ^Іогіа. и признавали 
богослужебнымъ терминомъ.-езіо болѣе торжественно чѣмъ 
818 или ев.—саѵе с. сопі. = пе.—Ггизіга тізеишйо’ (аЫ. 
дет па.) напраснымъ сожалѣніемъ. — еѵайешіі чтобы сча¬ 
стливо выбраться,—аЪзшпаз трать,—§10. пипііа соединено 
сперва съ сопі. айЬогіаііу. (оборотъ обыденной рѣчпі 
потомъ съ асе. с. іпі (§ 31). — риЫісе... ргіѵаѣіт противо¬ 
полагаются другъ другу. Первое значитъ: оффиціально, какъ 
должностное лицо, второе: съ глазу на глазъ. — раігіЪиз се¬ 
нату.— Котапат: гл. 9, § 2. - айѵепіі: § 23, 1.-0. РаЬіо 
штйа. айёис: до смерти. — § ц. раіеге (отъ раѣіогі = 
зіпе. — ехзрігаге испустить духъ. — іѣегит: гл. 35, § 3. — 
е сопзиіаіи вслѣдствіе... — аііепо егітше обвиненіемъ дру¬ 
гого лица. —§ 12. Наее еоз адепѣез = когда они вели эти 
переговоры. — орргеззеге застали. — оЪгиёге засыпали. — 
іпіег среди. — аѣгіриН унееъ, —§ 13. циі: двѣ тысячи,— 
шШо... ѵіешп означаетъ причину, —§ 14. пиШ... адтіпі 
Йаі (§ 9, 2). — іпзегіиз собств. „вошедшій въ ряды“, „прим¬ 
кнувшій".—'Ѵепизіат: на 10 часовъ пути къ западу отъ Каннъ,— 
§ 15. еі (ехріісаііѵпт) „и притомъ". Такимъ образомъ 
новаго числа этотъ союзъ не присоединяетъ. — Гапѣшіет». 
рагз по одинаковой части. —§ 16. ишіеѣидіпіа изъ общаго 
числа 48 (при 8 легіонахъ). — еопзиіагез... ргаеіогіі... аейіііеіі 
приложеніе къ МЪиш тіііішп. — пшпегапГ = поттапі (аіісіо- 
гез). — аіідиоѣ аппіз апіе: въ 221 г. —§ 17. деззіззепі сопі., 
примыкающій къ саезі біешііпг. — ипйе (§ 30, 1): по оконча¬ 
ніи ими должности. — сит айтегзаѣіѵ.ит.— тіШез: рядо¬ 
выми,—§ 18. Ігіа тіііа—<ціівдеп«,і хіасмъ. 

Гл. 50. § 1. Наес такова. — поЬіІііаІе (аЫ. Іітіі) раг 
столь же знаменитая, какъ и...— § 2. ееіегшп: § 30, 4.—иіі... 
зіе = „правда... но“. Болѣе обычно пі—На. — еіз („по...") аЫ. 
1 іт іі — аЬ Іюзіе езі сеззаіит (§ 15,1) = Іюзідз сеззаѵіѣ („пре¬ 
дался бездѣйствію").—§ 3. вапщие необычно стоитъ на 2-_мъ 
мѣстѣ. — зіеиѣ = пі — ргойШ отдала на произволъ. — аііегіиз 
шогіепііз деп. роззезз. къ !Ш = смертельный жребій дру¬ 

гого раздѣлило... 
Гл. 51. § 1. НаввіЪаІі ѵісѣогі относ, не только къ ртага- 

Іагепѣиг зиайегепЦие, но и къ іпдтдіѣ.—ееіегі: вожди, кромѣ 
Магарбала. - сігсшвПізі дгаШагевѣиг. Первое перевеем 
черезъ ѵегЬит Гтііпт, второе отглагольнымъ сущ. съ предло¬ 
гомъ „съ“.—регГшсІиз: ер. гл. 26, § 3, ргаекга рвгіппсіш.- 
йіеі аиой геіщиит еззеі = геіщпат рапе я: йіеі.-еззеі 
аМгасііо т о (іі.-посІізЕиеіпзеЕиепІіз присоединено а на- 
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колуѳически къ йіеі — еззеі Ожидалось бы посіепщне 
іпзериепіет. — витегеі; = йагеі. — йагеі предоставилъ. — § 2. 
сеззапйшп. Добав. Роепіз еззе.—Ітто наоборотъ. — иі... зеіаз 
зависитъ отъ подраз. аисіі Ьаее. — асіит достигнуто. — ѵісіог 
предикативно. — ериІаЪегіз. Мнѣніе это раздѣлялъ и На¬ 
полеонъ I. Однако Ганнибалъ отвергъ предложеніе Магарбала 
не потому, что въ упоеніи побѣдой почилъ на лаврахъ, какъ 
говоритъ Плутархъ, раздѣляя въ этомъ случаѣ мнѣніе ри¬ 
млянъ, но потому, что, потерявъ около 8 тысячъ убитыми и, 
вѣроятно, столько же ранеными, не могъ съ оставшимися 
25 тысячами сряду пойти на Римъ, гдѣ стоялъ гарнизонъ изъ 
двухъ легіоновъ (кн. 23, гл. 14), къ которымъ Фабій присоеди¬ 
нилъ еще 4 новыхъ съ тысячью всадниковъ, а Марцеллъ изъ 
Остіи направилъ туда же 1500 матросовъ и легіонъ морской пѣ¬ 
хоты. Всего же, на всѣхъ театрахъ войны, у римлянъ оста¬ 
валось еще около 200 тысячъ. Наконецъ, попасть въ Римъ 
изъ Каннъ на пятый день почти невозможно, такъ какъ раз¬ 
стояніе между этими городами составляетъ около 310 верстъ. 
Такимъ образомъ Римъ могъ успѣть приготовиться къ за¬ 
щитѣ, и конница одна ничего не сдѣлала бы. — едиііе: § 6, 
2. — ѵепіззе... ѵепіигит. Добав. ѣе. — § 3. таіогцие—пітіз 
тара. — зіаііт имѣетъ особое удареніе. — сареге объять. — 
ай... репзапйшп чтобы взвѣсить. — іешрогіз: § 8, 7, —§ 4. 
пітігит иронія.— заѣіз егейііиг „какъ признаютъ съ доста¬ 
точнымъ основаніемъ11 (еще и во время Ливія). — заіиіі Паѣ. 
Ппаі. 

Гл. 54. § 1. ай... дшпдепй: § 27, 3. — зрагзі... ійегапі: 
§ 15, 5. —§ 2. рег Гатіііаз по отдѣльнымъ...—Ьепі^пе ассі- 
ріепйоз сигапйозиде (предикативно) завис, отъ йітшзепі; 
для означенія цѣли, — 1о§-аз еі іипісаз: § 13, 1. —циайгі- 
ріоз питтоз. Такъ названы римскіе серебряные денаріи, 
стоимостью около 35 коп., съ изображеніемъ четверни ^иай- 
гір), управляемой Юпитеромъ. —рейіѣі. Ср. выше іп зіпріоз 
е^иііе8 (§ 31). —§ 3. ІіозріШііег = рга ЬозрШо. —§ 4. егапі: 
наготовѣ. —§ 5. Арріі^ие еѣ Зеіріо военные трибуны (см. 
содержаніе гл. 53-й).—аііегит солзиіет: Ѵаггопет. — циап- 
іае... еззепі; кос в. вопросъ, зависящій отъ пипіішн... 
тіЙипі. — зсізсііаідтщие супинъ, завис, отъ шіпйшп тіі- 
іппі. — § 6. зресіез внѣшнее подобіе. — еопзиіагіз ехегеПиз, — 
обычно состоявшаго изъ двухъ легіоновъ. Эти войска, обычно 
называемыя впослѣдствіи Іе^іопез Саппепзез, были на все 
остальное время войны переведены въ Сицилію, но и тамъ 
несли исключительно гарнизонную службу. — агтіз: въ откры¬ 
томъ полѣ,—йеГепзигі въ состояніи будутъ... 
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6. Римъ послѣ пораженія при Каннахъ. 

-„А.7; йот*т относ, къ аііаіпт іпегаі (= шшйаіит егаі).- 
с пе 0(,рі5ВДП (іі^цга еѣуто!о§-іса) совершенно нстре- 
дено, —соріаз сказано дня разнообразія съ ехегсіішп. —« 8. 
а ѵа игЪе (аЪ1. аѣз.) „пока1-... Намекъ на пораженіе при 

Г- лш 390 г- (и- 50, § 3). — іапіит въ столь сильной сте- 
пени, —зиеситЪат... а^гейіаг і'д тнг а, —опегі тягостной 
задачѣ. — а^гейіаг с. іпі. = сопаЪог. — еШззегіапйо (арха¬ 

измъ вм. классич. е<&зегеге)=даже л при подобномъ изложе¬ 

ніи—шіпога предикативно.—ѵего аЫ. сотраг,— § 9. поп 
ѵиіпиз зирег ѵиіпиз = не просто новый ударъ послѣ предше¬ 

ствующаго. — тиШріех гораздо болѣе сильное. — сит... атіззі 
объясненіе къ тиШріех еМез, — атіззі дерев, существнт. 

(§ 20, 3). — пипііаЪапідіг. Отъ этого же глагола, мыслимаго, 

какъ безличный, зависитъ и послѣдующая косвенная рѣчь,— 

8 10.НаппіЬаІіз(§:еп. роззеззіѵ.) „собственностью..."— ѣапіа 
шоіе сіайіз столь сильнымъ и тяжкимъ пораженіемъ. — ОЬгиіа 
раздавленъ. — § 11. Сотрагез сопі. роіепііаіізсъ уступит, 

оттѣнкомъ. — СагіЬа^іпіепзіит относ, къ сіасіет. — ѣгаегі раз¬ 

битые, —ѵееіі^аіез ас зіірепсНагіоз предикативно. Первое 
означаетъ платящихъ додати, второе — данниковъ. Здѣсь пре¬ 
увеличеніе: карѳагеняне заплатили только военную контрибу¬ 
цію, именно: покидая Сицилію — 3200 талантовъ, а Сардинію — 

1200. — ри^пат айѵегзат („неудачную"): при Замѣ. —зисси- 

Ъиіѣ собств. „изнемогъ". Мужество Ганнибала было еломлено, 
и онъ заключилъ миръ. — пиііа ех рагіе (азушіеіоп айѵег- 

8аі.) нн въ какомъ отношеніи. — тіпоге апіто съ мень¬ 
шимъ присутствіемъ... 

Гл. 55. § 1. ргаеіогез: за отсутствіемъ консула.—§2. 

педие... йиЪНаЬапі: § 19, 3. — диосі = орриипапіа Кота.— 

ориз задачей. —§ 3. зісиіі... На столь же... какъ, —пе сопзі- 

Іішп ииісіет: не говоря уже про какія-нибудь дѣйствія,— 

заііз ехреПігепі = могли надлежаще выработать. — оѣзігере- 

геЦие мѣшалъ своимъ шумомъ (именно соазаііапйіш).— 

ІатеиіапШш: объ особенно громкихъ вопляхъ.—раіат Іаеіо 
(§ 20, 5) „такъ какъ... было оффиціально объявлено", т. е. 

кто умеръ и кто живъ, —§ 4. іит: гл. 5, § 7. — ехресПіоз: 

■безъ багажа. — аіщиоз... іоге вставка, служащая объясненіемъ 
къ оѣѵіов. — ех Пір изъ общаго бѣгства послѣ пораженія. — 

§ 5. шізегИі потіпаііѵпз. — ітрегіі („надъ державой") 

Еотапі. — Еотапі потіпіз = что называется римскимъ. — 

рагеі (отъ рагаге) = іп апіто ІгаЪеаі. — § 6. Наес относится къ 
предыдущему (§ 14, 1). — Ший указываетъ на послѣдующее 
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ці.. ѣоііапѣ („прекратить11)- — рагшп = поп зайз. — риЫіео: 
общественныхъ мѣстъ, прежде всего форума. — е.опііпегщие 
іпѣга = оставаться въ предѣлахъ. —§ 7. Сотріогаѣиз: ср. 
выше § 3. — Гасіапѣ водворили.—пипѣіоз гегит отпіит 
вѣстниковъ со всякимъ сообщеніемъ. — аисѣогеш подтвержде¬ 
нія. — § 8. диепщиат вм. а1і^иот, такъ какъ ргоМЬеапі 
имѣетъ отрицательный смыелъ. — пізі (съ аЫ. аЪз.) 
„иначе какъ*1.—заіѵіз: гл. 54, § 8. — еопйеиегіі отъ сопй- 
сезсо. — ѣит: выше § 4. 

Гл. 58. § 1. іп Ьапс зепіепііат—іззеп1; = примкнули къ 
этому мнѣнію. Это выраженіе получило начало отъ того, что 
при голосованіи различныя партіи собирались въ различныхъ 
частяхъ залы. Ср. въ нашей Госуд. Думѣ голосованіе прохо¬ 
домъ въ двери. Въ данномъ случаѣ всѣ собрались въ одномъ 
мѣстѣ, что и означало единодушное согласіе съ мнѣніемъ 
Фабія. — рег та§йз1га1и8: ликторами, для подобной дѣятель¬ 
ности которыхъ зшптоѵеге—іег т і п ч § іесЬпіеиз.— йіѵегзі 
(цредикативно) = въ различныя мѣста. — § 2. зеве: Ѵагго- 
пеш. — геіщиіаз ѣапіае еіайіз обломки, уцѣлѣвшіе поелѣ...— 
ех послѣ.— ай: § 27, 3.—іпсотрозИогит іпогШпаіогитцие 
въ полномъ безпорядкѣ. Первое указываетъ на отсутствіе дѣ¬ 
ленія ихъ по родамъ вооруженія, второе —на отсутствіе дѣле¬ 
нія по легіонамъ, когортамъ и т. д. — § 3. ргеіііз (подраз. 
еопвййіешіів) — при назначеніи цѣны выкупа. — апішо благо¬ 
родствомъ. — гшпдіпапіеш (ппшіщае базарный день) торгуясь 
(презрительно). — § 4. ргіѵаѣае: каждаго отдѣльнаго се¬ 
мейства. — сіайез потери,—оррІеѵИ: гл. 49, § 6. — засгит. 
Этотъ годовой праздникъ былъ греческаго происхожденія, то- 
жеетвенный съ мистеріями. Его чтили главнымъ образомъ 
матроны. — Гасеге отправлять. — ІетрезШе: тяжелое время. — 
§ 5. йіеігаз Ігі^іпѣа вм. обычныхъ 8—10 мѣсяцевъ. — ПпНиз 
ограниченъ. — § 6. іпзирег: сверхъ письма Баррона. — § 7. 
зіѣі = Оіасіііо. — рагаіат іпзігиеѣат^ие въ полной боевой 
готовности. — § 8. зе = Оѣасіііит. — ѵегзит „обратился11, т. е. 
отмылъ. — а1іат=се(;егат. Разумѣется значительно большая за¬ 
падная чаеть острова. — сіаззе: въ подкрѣпленіе къ имѣюще¬ 
муся уже у Отацилія. —зосіит: § 1, 6. 

Гл. 57. § 1. ргаеіогіз: собств. ргоргаеіогіз. — гесНайз 
вслухъ прочитаны въ сенатѣ. — зегіЪепйипщие... иі: письмо 
содержитъ норученіе, чѣмъ и объясняется выборъ конструкцгі,— 
ргіто циоцие іетроге = фіат ргітит. — циапіит — роззеѣ 
ограниченіе къ ргіто ціщпе іетроге. — рег соттойит геі 
риЫісае не нарушая интересовъ... — ѵепігеі;: для назна¬ 
ченія диктатора. — § 7. іп для нуждъ. — зсгірѣоз преди¬ 
кативно.— зсріріоз ЬаЬеЪаѣ = соішсгірзегаі еі весит ЬаЪе- 
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Ьаі. § 8. Іегііа. Морскія войска, вѣроятно, имѣли отдѣль¬ 
ныя отъ сухопутной арміи обозначенія. — § 9. йіеіаіог пре¬ 
дикативно.— аисІогіМе совѣту.—Йісіцз: Баррономъ. — 
ейісіо объявивъ. — іипіогез: до 45" дѣтъ, — ргаеіехіаіок но¬ 

сившихъ тогу съ пурпурной каймой (іо^а ргаеіехіа) и не обле¬ 
ченныхъ еще въ &>&а ѵігііів, значитъ, моложе 17 лѣтъ, — еЕГесгі 
(зппі) образованы,—§ 10. Ьайшшщие потеп = Шіт« (ер. 
гл. 55, § 5): особо важная чаетъ союзниковъ. — ай тііііез... 
ассіріепйоз съ порученіемъ...—ех Гогтиіа: согласно усло¬ 
віямъ договора между римскимъ сенатомъ и отдѣльными со¬ 
юзными общинами. — аііа: ѵезйя, ігшнепіпт.— зроііа воин¬ 
скую добычу. — Іетрііз рогИсіЪиздие (аЫ. зерагаі), гдѣ 
она висѣла, посвященная въ знакъ благодарности богамъ.— 
§ 11. поѵі въ перев.отнести къ (оплат (епаііарге): „необыч- 
ный способъ".— йейН подсказали. —ех зегѵііііз = ех вегѵін 
(§ б, 4).—ргіиз зеізсііапіез (пот.) зт^иіоз = послѣ предва¬ 
рительнаго опроса каждаго. — етріа къ тіііа. — риЫісе на 
счетъ государства. — § 12. Шс = Ьшпз ^епегів. — еоріа Гіегеі 
представлялась возможность. 

Гл. 61. § 10. ѵеі (отъ ѵеііе; собств. „хоть") „уже".— іпйісіо 
йаі Ііпаі. — йе ге = йе еашза.— йе ітрегіо въ дальнѣйшемъ 
существованіи державы.— §§ 11—12. Сатрапі здѣсь въ узкомъ 
смыслѣ: „жители Капуи". Не всѣ упомянутые народы отпали 
сразу: одни черезъ годъ, какъ Сгоіхтіепзез, Ьосгі; другіе че¬ 
резъ два, какъ Тагепііпі, Арпіогшп рагз. — ВгиШі отпез: 
неточно. — § 13. шоѵегипі достигли того...—изциат: въ се¬ 
натѣ -или народномъ собраніи. —§ 14. иио іп іетроге ірзо. 
С^ио здѣсь = еѣ ео; ео = Ші („въ столь тяжелое"). — та^по 
апіто (аЪ 1. <рпа1іі) Йііѣ = выказало большое присутствіе 
духа. — ех: гл. 56, § 2. — саиза = апсіог. — Гиіззеі имѣетъ 
уступительный смыслъ.—Шип: § 15, 1. — й^иепіег 
массами. — огйішЬиз: сословія. — § 15. Йиеіог поэтически- 
торжественное слово = йпх. — піЬіІ зирріісіі: никакого рода 
наказанія, значитъ и самаго тяжкаго. Вѣроятно, разумѣется 
распятіе на крестѣ.— гесизапйит Гогеі (§ 15, 6; вм. ожи¬ 
даемаго Ыі или іпізвеі) нельзя было бы избѣгнуть. 

Книга ХХШ. 

7. Отпаденіе Капуи отъ Рима. 

Гл. 1. § 1. Мпадие: 22, 16, і.-саріа ас йігеріа: § 20, 
3, —тоѵегаі: § 15, 3.—§ 2. поМіз:отъ повеете, ср. тоШів огь 
тоѵеге. — зиок жителями Компсы. — ргетеЬаѣ преслѣдовала. — 
рег &га!іат въ силу благоволенія. — § 3. ѵиі&аіитдие... 
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зегтопіЬиз = еі розЦиат айѵепіиз (приближеніе) Наптѣаііз 
зегтотігаз (а Ы. с а и за в) ТгеЬіі ѵиі^аіиз езі (стало извѣстнымъ). 
— сит... ехсеззіззепі перев. главнымъ предложен. — асееріит: 
вражескій отрядъ. — § 4. рагіііо 'присоединено асиндетн- 
чееки къ геііеііз, такъ какъ означаетъ дѣйствіе, подчинен¬ 
ное первому аЫ. аЬз. Въ переводѣ можно вставить „и“.— аесіреге: 
іп йейШопеш („принимать на капитуляцію"). — йеігаеіапіез. 
Добав. йейсеге. — § 5. рев адтшп Саілрапит = рег Оатра- 
піат. — іпГегит: Тирренское. — орридтаіигиз: § 20, 1. —та- 
гШтат для непосредственныхъ сношеній съ Карѳагеномъ. —- 
ЬаЬегеб: § 18, 2. —§ 6. рагііт соотвѣтствуетъ дальнѣйшему 
аііоз. —еі вводитъ подтверждающую вставку къ іпзійііз: „и 
дѣйствительно “. — ріегае^ие = реппиііае. — саѵаѳ... оссиШ 
хіасмъ— еаѵае: въ ложбинахъ.—віпиз „излучины, извилины'1 
дороги, пролегавшей у горъ морского побережья. Можно перев. 
„ущелья". — циаситцие: рагѣе. — асіат (§ 20, 2), какъ состо¬ 
явшую изъ .скота. — ех аріз къ ргаейат (§ 30, 2). — озіепіап- 
іез: какъ бы кичась этой добычей. — § 7. Іп ццоз завис, отъ 
егирішеі.—іпеошрозШ: 22, 56, 2. — іигта: 30 всадниковъ.— 
еейепШтз о продолжительномъ отступленіи въ противопо¬ 
ложность мгновенному бѣгетву (Газете). — сопзиііо относ, къ 
сейепііЬия. — § 8. пі = пізі. —таге ргорщиит еі... паѵез 
сопзрееіае Ііепйіайуа—іп тагі ргорщио сошресіаѳпаѵез.— 
Каий=поп.—ргосиі: § 26, 3, — пашіі отъ паге = паіаге. — 
§ 9. іиѵепез. Въ общемъ см. это слово означаетъ людей отъ 
30 до 45 лѣтъ. — саезщие. ()ие здѣсь = аиі, какъ показываетъ 
слѣдующее.—тіетрегапііиз („слишкомъ...") къ зесиіш. — се- 
Йепіез: ср. § 7. —§ 10. орри§,папйа перев. существ. Рагі 
Миг. объясняется тѣмъ, что штурмъ еще предстоялъ Ганни¬ 
балу. — еопзрееіа: § 20,3.—рготріа—соттойа.—орри^папН 
въ обобщающемъ и собирательномъ смыслѣ. 

Гл. 2. § 1. ЯееШ Пег поворачиваетъ. — Іихигіапіет уто¬ 
павшую въ роскоши. — Геіісііаіе аі^ие іпйиі^епйа аЫ 
саизае.—іпйиі^епііа, выразившейся въ томъ, что городъ 
долгое время не страдалъ ни отъ землетрясеній, ни отъ навод¬ 
неній, ни отъ повальныхъ болѣзней. — тахіте іатеп. Добав. 
ІиХшіапіет. Объясненіе іатеп надо искать въ іпіег еоггиріа 
отпіа = несмотря на всеобщую испорченность. — Іісепііа аЫ. 
с а и з а е,— зіпе тойо = іттойісе. — ехегеепііз=иіепМз, — § 2. 
Зепаіит азупйеіоп ехріісаііѵит. —оЬпохіит (преди¬ 
кативно) обязаннымъ.— Гесегаі. Время взято по отношенію 
къ Яесѣіѣ іѣег. — ійет: § .14, 7. Въ данномъ случаѣ это слово 
прибавлено потому, что аристократы рѣдко бываютъ рориіагез. — 
рориіагіз другъ народа, — ееіегит: § 30, 4. —таііз агііЬиз: 
не прямымъ путемъ.— §§ 3 — 4. Порядокъ: сит ів іогѣѳ еззеі 
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іи зшшпо та^ізігак, гаіпз (езі)... рІеЪет рег оссазіопет потанйі 
гез аизигат (еззе) та^пшп іасіпнз, пі.. ѣгайегеѣ Сариат Роепів. 
зі НаппіЬаІ хепіззеі.. Сшп (і^ікг) ітргоЪиз („будучи...”), ней... 
рёгйііиз таііеѣ йотіпагі./., сгейегеі аніет пиііат еззе іпеоітпет 
(гет риЫісат) огѣаіат риЪІісо еопзіііо, іпіік гаііопет, ^аа еі 
зегѵагеі.. еі іасегеі..— § 3. ео... ашіо: 217 до Р. X. —гез 
таіе дезіа езі = таіе йітіеаіш езі — іп зитто та^ізігаіи 
еззеі — зиттшп птЦзІгаІит ^егегеі Должность эта называлась 
по-осеки теййіз ійѵіікз, въ латинизированной формѣ тейіх іиіі- 
сдз (м. б. родственно съ латинск. тейегі, „лѣчпть”, и 1окш) = 
сигаіог рорпіі. — рег оесазіопет пользуясь удобнымъ слу¬ 
чаемъ. — поѵапйі гез для переворота. — иі... Ігайегеі объ¬ 
ясненіе къ та^пшп Гасит— § 4. ай ехігетит въ конецъ. — 
еѵегза послѣ разрушенія, — огЪаІат лишенное. Метафора: 
государство безъ сената (рпЫісо еопзіііо) подобно сиротѣ.— 
гаііопет іпііі принялъ рѣшеніе. — циа = иі еа (гаііопе). — 
оЪпохішп: см. выше § 2 , - еі къ зегѵагеі — § 5. сшп... ргае- 
Гаіиз еззеі (§ 16, 5). Аподозисъ ем. въ § 9. Въ переводѣ сшп 
лучше.опустить. — йеГееІіопіз сохраняетъ конструкцію глагола 
йейсеге. — ріасііигшп (еззе). Въ прямой рѣчи рІасеЪіі—іиіззеі. 
Въ прямой рѣчи іиегіі (Іи); иг нт ехасіпш). — § 6. ^шрре 
усиливаетъ причийгое значеніе еріі. — пиріит (супинъ) въ 
замужество. — § 7. сеІѳгшп = зей (§ 30. 4). — таіогеш... іп- 
зіаге зависитъ отъ ргаеіаіпз еззеі' — таіогеш тиііо. Обычно 
тдііо таіогеш.—Іітепйат. Перев. прилагательнымъ. — рег 
йейесііопет... зрееіаге. Порядокъ: ріеѣет зрееіаге („стремится") 
рег йеіёсііопеш поп ай ЦНепйшп ех сіѵііаіе зепаішп. — рег 
йейесііопет въ случаѣ отложенія къ Ганнибалу. — Іоііепйшп 
къ' устраненію (какъ главы государства). — ѵасиат лишенное 
главы.—§ 8. зе... роззе завис, отъ ргаеіаіпз' еззеі —регтіі- 
іапі „дадутъ полномочія”.Сопі. ргаезепз, вмѣсто ожидаемаго 
ітрегіесідт, взятъ для того, чтобы указать, что зто не ирре¬ 
альный случай условнаго періода. — сегіатіпит о распряхъ, 
которыя онъ, какъ демократъ, велъ съ аристократами. — § 9. 
Іасіпогіз: ср. выше, § 3, ша^шіш іасіпдз (отпаденіе къ Ганни¬ 
балу).— айѵегзагег сопі. іггеаііз. Добав. еііатзі ѵеііет.— 
заіиіі зависитъ отъ ѵіат... іпѵепіат, а не отъ одного ѵіат, 
такъ какъ тогда было бы заідііз.— Іп Ьос (асспз.) для этой 
цѣли, въ этихъ видахъ. —Мет ручательство. — § 10. айіге 
не „приближаться”, а „входить въ...“, какъ показываетъ е^гейі. 

Гл. 3. § 1. Пиой объясняется черезъ пі.. роіезіав еззеі — 
вирріісіі зитепйі ех (у Цицерона и Цезаря йе)... „покарать . — 
роіезіаз возможность. — § 2. еат (къ роіезіаіет) вм. ожи¬ 
даемаго ій (къ цдой). — рег іитиііит: революціоннымъ пу¬ 
темъ.— ехри&папіез. объясняетъ рег іипшііит..—сшп зитто 
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ѵезіго регісиіо относ, къ рег іитиіішп ехрирапіез. — іиіат 
противопол. еит зипшіо ѵезіго регісиіо. — § 3. Сіаизоз пре¬ 
дикативно. — іп сигіат: ср. § 9, іп сигіа. Нашъ глаголъ 
„запирать11 также требуетъ послѣ себя дополненія на вопросы: 
„куда?11 и „гдѣ?11. —Ыее часто вводитъ запрещеніе, соединяя 
его съ предыдущимъ, = зесі пе. — Гогіе іешеге (частый у Ливія 
азупйеіоп) „на авось и необдуманно11. —е^егіііз еопі. рег- 
Іесі,— іиз зепіепііае йісепйае: какъ верховный судья надъ 
жизнью и смертью. — роепаз репйаі „подвергнется карѣ“ 
(букв, „отвѣситъ что-нибудь въ качествѣ пени11). —§ 4. На въ 
ограничительномъ см. = постольку.—роііогею (преди¬ 
кативно) „выше11.—іга = диат ігат. — Еіепіт. Отъ при¬ 
бавки еі союзъ, кромѣ причиннаго, получаетъ еще связующее 
значеніе и потому особенно удобенъ для переходовъ къ даль¬ 
нѣйшему развитію мысли. — Ьоз настоящихъ. — § 5. диірре = 
пашдие.— диой=герш ІіаЪеге. — аЬотіпапйит отвратитель¬ 
но.— сопзііішп. Ср.наше „Государственный совѣтъ". Въ луч¬ 
шее время римской республики сенатъ былъ главнымъ руко¬ 
водителемъ государственныхъ дѣдъ. — соорМіз. Собетвсшіо 
сооріаге говорилось о пополненіи какой-нибудь коллегіи (напр. 
авгуровъ) новыми членами путемъ выбора, производимаго 
оставшимися членами ея. Такъ какъ здѣсь рѣчь идетъ о выборѣ 
сената народомъ, то сооріаге = сгеаге. Вѣроятно, выбирая атотъ 
глаголъ, Ливій умѣлъ въ виду, что въ Римѣ выборы соната про¬ 
исходили путемъ сооріаііо, производившейся цензорами. — § 6. 
сарііе = ѵііа. — ргіиз: ср. дальше циаш йе похіо япрріісіит 
зитаіиг. — зігепиит рѣшительнаго. — поѵшп зепаіогеш п р о - 
дикативно. — § 7. Іпйе во времени, смыслѣ.—пошіпіЬиз: 
дощечки съ именами. — сііагі, рой... лотеп = сііагі потоп, 
диой...— ехсійіі: при сотрясеніи урны. — ірзит = еит, сиіиа 
потеп ргіпшт ехсійіі — § 8. таіит еі ітргоЬит = еит 1ю- 
тіпет такт еі ітргоЪит еззе, — рго зе. Ливій хочетъ под¬ 
черкнуть безпорядочность сужденій народа. — сіашаге: § 19, 
1, —§ 9. Раеиѵіиз йіхіѣ. — зепѣепѣіа приговоръ. —§ 10. ро- 
ііогіз = теііогіз. — зиЬісіелйі = іп Іоснт еіиз зийсіепйі. — еит 
ііегаііѵит (§ 17, 1). — диетріат = аіциет, для разнообра¬ 
зія выраженія,—§ 11. поззе: зе Шит, — Ьитііііаіет низкое 
происхожденіе; ср. 22, 25, 18. — рлйелйае (§ 5, 6) агііз зави¬ 
ситъ отъ ^епнз. Занятіе какимъ-либо промысломъ или ремес¬ 
ломъ компрометировало сенатора. — § 12. иі сопзесиііѵит — 
раепііеге были недовольны. — циет аиіет = а1шт аиіет 
диет. —§ 13. еезйет бывшихъ доселѣ. — аШпеШ приличе¬ 
ствовало,— піЫІ аііий диат = ай вМ аііий диат („не для 
иной дѣли, какъ...", „только" § 22, 4). — оЬзсигіогез: еще 
менѣе извѣстны. — оееиггеЬапі приходили. — § 14. йіІаЫ (§ 19,1) 
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„стали расходиться". — поііззітшп — ІоІегаЪіІе еззе = дпо (аіі- 
<ЦіоД) такт поііпз езі, ео евѣ МегаШтз (ср. § 2, 2). Люди 
мирятся съ несчастіями, хорошо имъ знакомыми.' если въ бу¬ 
дущемъ имѣютъ основаніе ожидать отъ перемѣны еще худшихъ 
бѣдствій. 

Гл 4. § 1. оѣпохішп предикативно.—ѵіѣае ЪепеЯеіо = 
■ѵііа вегтаіа. — тиіѣо относ, къ та§ъз. — отпіѣиз: сената п 
народа. — сопсеДепШшз: ср. гл. 2, § 8, зі регтійапі. — Доті- 
паЪаѣиг былъ властелиномъ, хотя его господство было осно¬ 
вано не на оружіи. —§ 2. Ніпс вслѣдствіе этого. — аДиІагі и 
всѣ слѣдующіе іпІінШті, кончая Іавеіѵіге, суть іпПпіі 
1і і з і—ИЪегіаѣіз самостоятельности. — аррагаѣіз: дорогими какъ 
по кушаньямъ, такъ и по обстановкѣ. — аееіреге угощали,— 
§ 8. зизсіреге: въ качествѣ защитниковъ (раігопі). — аДеззе: 
своимъ присутствіемъ рядомъ съ подсудимымъ они без¬ 
молвно свидѣтельствовали въ его пользу (асіѵос&іі). — зееипДит 
въ пользу. — еат: рагіет. — Іііет... Дате рѣшали процессъ. — 
іиДісез (предикативно) „въ качествѣ". — іи ѵиіщіз („предъ 
толпою") относ, къ Іаѵогі сопсіІіапДо. — § 4. піЫІ іп зепаіи 
а&і „ни одно засѣданіе сената не проходило". — Ргопа падкое 
до. — айиепѣі = аѣшкапИ — ѵоіиріайит: § 1, 7, —атоеппа- 
ѣіз ?еп. оѣіесѣ. къ іІІесеЪгіз. — § 5. Ішп ѵего усиленіе къ 
зетрег: всегда, а тогда въ особенности. — На относ, къ Іазсіѵіге 
(„стало вести такую вольную жизнь"). —§ 6. сиіиз относ, къ 
Кошапшн ітрегішп. — егаѣ (= кегаі) для обозначенія продол¬ 
жительности римскаго вліянія. — § 7. егаі іп тога (=ітре- 
<ііеЪаѢ) „служило причиной"... — сопиМшп „право брака-.— 
Вотапіз Даі, — § 8. сит сопсеззітит, — аіідиоѣ: значи¬ 
тельно больше 300. — іп для. 

Гл. 5. § 1. Ногшп: ецшітш.—регѵісегипѣ настояли на 
томъ, —Ѵепизіае: кн. 22, гл. 54. - сит раисіз: § 12, 1.— 
ас н притомъ, —диат роѣегаѣ усиливаетъ тахіте. —иѣ како¬ 
выми. — зрегпепДит внушающимъ презрѣніе. — § 2. Еѣ сверхъ 
того (т. е. своего жалкаго вида). — зиі: къ своей личности. — 
пітізДеІе^епДо...пиДапДоцие (ЬепйіаДуз) „слишкомъоткро¬ 
венными признаніями". —§ 3. аДѵегзі диіДдиат = сМет 
(еирЬетізт из). —диіДдиат, а не аІідніД, такъ какъ ае§те 
іегге имѣетъ отрицательный смыслъ. — § 4. сит зосііз относ, 
къ ІоаиепДі. — ітрегаге (добав. поз ѵоЪіз) требовать. — сопѵе- 
піепѣег аД сообразно съ. — § 5. Дезіѣ аіігасііо тойі.— 
ітрегетиз... Діеатиз сопі. ДиЪіиіаѵі. — §6. диоД такого, 
что, —едиПаѣиз 8Іпг. — еоттеаіиз ріпгаііз. — § 7. орог- 
ѣеѣ нерѣдко соединяется съ сосл. накл. для означенія т р е б о в а- 
нія — рго вмѣсто. —§ 8. иѣ вводитъ косвенный вопросъ,— 
диопДат: въ 343 г.-раѵепѣез: § 10, І.-гесеріоз ш Мет 
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мы приняли подъ свое покровительство и... — сепіит ргоре. 
Собственно 71: съ 343 до 272. — ѵагіапіе Гогіипа еѵепіиш. 
Воепное счастье не всегда улыбалось римлянамъ. —§ 9. <іио<1... 
циой... диосі анафора, имѣющая цѣлью перечислить от¬ 
дѣльныя благодѣянія римлянъ, расположенныя въ постепенномъ 
усиленіи (градація).—Гоейііз аершп. Барронъ хочетъ ска¬ 
зать, что, побѣдивъ Капую, римляне заключили съ ней союзъ, 
какъ съ независимымъ государствомъ. Исторически эти не 
совсѣмъ точно, — (МШеііз имѣетъ уступительный смыслъ: 
несмотря на то, что Капуя сдалась на волю побѣдителей и не 
могла ожидать йейиа аечшш.—Іе^ез ѵезігаз относ, къ йейі- 
тиз = зетѵітпз. - - тахітит весьма важно. — сіѵііаіет =іиз 
сіѵііаім.—согатипісаѵііт^ие риторическое повтореніе („и 
сдѣлали ихъ общими для насъ и для васъ“), служащее вмѣетѣ 
съ тѣмъ переходомъ къ слѣдующему. — § 10. еоттипет: 
ср. соттипісаѵітщтіе. — § 11 . Затпііе аиі Еігивсо 8 і п с о 1 - 
1 е с і.—гез езѣ приходится имѣть дѣло.—иіе о и в е с и і і т и т. — 
аЫаіит зіѣ. Наклоненіе имѣетъ оттѣнокъ уступлены. — іпйі- 
депа. Основательницей Карѳагена была Дидона, уроженка 
Финикіи. — Ігеѣо Осеапі: Гибралтарскаго пролива, который при¬ 
числяется къ Атлантическому океану. — еоіитпіз. Такъ назы¬ 
вались горы, скалы и особенно выдающіеся мысы, въ данномъ 
случаѣ мысъ Саіре и гора АЪуІа, образующіе нынѣшній Гибрал¬ 
тарскій проливъ. Въ представленіи древнихъ они смѣшивались 
съ колоннами, воздвигнутыми Геркулесомъ, когда онъ шелъ 
противъ великана Геріонея.—Ьшпапае относ, къ іпгіз и соп- 
йісіопіз,—ігаЬіѣ о нестройныхъ массахъ, —§ 12. іпзирег относ, 
къ ейегаѵіі — ропііЬиз. Подобныя обвиненія Ганнибала были 
сильно распространены среди римлянъ, но врядъ ли могутъ 
быть признаны достовѣрными. —тоІіЬиз: бастіоны, чтобы сра¬ 
жаться подъ ихъ защитой. — ѵезеі (завис, отъ йосепйо). Эта 
легенда основана на томъ, что, по свидѣтельству Полибія (кн. 9, 
гл. 24), незадолго до нохода въ Италію, одинъ изъ друзей 
Ганнибала предложилъ на военномъ совѣтѣ пріучать солдатъ, 
въ виду затруднительной доставки провіанта, къ человѣче¬ 
скому мясу. Но никто не принялъ этого серьезно, и самъ Ливій 
объ этомъ нигдѣ больше не упоминаетъ. — § 13. іпГапйіз. Это 
слово скорѣе принадлежитъ поэзіи, чѣмъ прозѣ, гдѣ болѣе 
обычно пе&цйщ. — разіов (отъ раасі) „напитавшись". — сопШі- 
деге. Прикосновеніе къ трупу оскверняло человѣка,— 
йотіпоз предикативно. —реіеге получать.—Каііат... рго- 
ѵіпсіат еззе завис, отъ рай.—депііо то<1о = то(1о („лишь 
он только”) рнііпз віі —§ 14. РиІсКгит „славнымъ подви¬ 
гомъ". -§ 15. зегіЬі=сопзсгіѣі(§ 15, 8).—іат далѣе. — ѵіеѣоз: 
добав. ее. 
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Гл. 6. ' 1. АЬ „непосредственно послѣ*.— ех іі$- 8 20 7 — 

при Везувіи “* ««іи а^ег ѣаіегшіз. § 2.1е§іЬиз = сошксіопіЪпв.—Гаеіигоз (добав 
ве еззе). Въ прямой рѣчи Іаеіепгав. Виррій считаетъ это за 

ССт*гоѵег8Іат йм, диіп = „И безспорно- 1 
§ 3. Іс^иепй съ заявленіемъ. — На гепипПапІ Іеиаііопет въ 
такомъ видѣ они составляютъ отчетъ объ ихъ посольствѣ - 
§ 4- 8Рее1;аге: § 19, 1. —§ 5. аисѣогіШіѣиз (§ 6, 5') автори¬ 
тетными голосами.-зепіогит: людей послѣ 45-лѣтняго возраста. 

і л. 7. § 1. раееш = іое(1ц8, атісіііат. — ітрегаіог таиі- 
зігаіизѵе военный или гражданскій чиновникъ. — типивѵе 
Гаеегеѣ несъ какую-либо службу, —§ 2. $цае... 8иі: § 14. 5,— 
<Р08 ірзі еіе^іззепѣ по собственному...—регтиіайо. Этотъ 
обмѣнъ не состоялся въ виду отказа римлянъ (гл. 31).--§ 3. 
расіа (зшіі) отъ расізсог. По-русски лучше перевести дѣй- 
ствит. залогомъ съ подлеж. „кампанцы*. —іпзирег по смыслу 
= сравнительной степени, чѣмъ и объясняется дальнѣйшее 
фіат. — Гаеіпога: ср. § 6, таіпт іасіппа. — ргаеіееіоз зосійт 
(§ 1) 1) высшія военныя и судебныя власти.—ітрііеііоз свя¬ 
занныхъ.—сотргеЬепзоз... іпеІиДі = сотргеЬепДі еі; іпсішіі.— 
Ьаіпеіз аЫ. іпзітт. при іпсМі.—Гегѵоге аііріе аезіи 

-апіта дыханіе. — § 4. (ІіепДіаДуз) удушливымъ жаромъ.- 
зитта оре = 8итто (та§по) ореге. —аД зиттат аисіогі- 
Іаіет для наивысшаго вліянія на дѣла государства. — піЬіІ— 
ДеГиіІ Ш о і е 8. — гезШега! отъ гезізіо. — § 5. тіШ: гарни¬ 
зонъ былъ уже въ дорогѣ. — Тагепѣіпогшп: призвавшихъ Пирра 
въ 280 г. до Р. X. —ехетріа предикативно. —ѵосНега- 
Інз (изъ ѵосет и і'егге) громко требовалъ,—§ 6. гесер1шп = 
ргаевіДіпт, дііоД гесеріит егаі. — риг^аге „искупить*.— іпіег- 
Гесѣо вмѣсто апі іпѣегПсегеѣиг, ожидаемаго послѣ апі еісегекг. 
Такая непослѣдовательность выраженія (анаколуѳія) вызвана 
желаніемъ выдвинуть на первый планъ мысль: гезіііпегепі Во- 
тпапія 8е. — § 7. пес... осспИе Іііоіеа.—пес... еззе сказано 
такъ, какъ если бы предшествовало не пе^аззе!, а Дшззеі. — 
Ьотіпет выразительнѣе, чѣмъ епш. —§ 8. іпѣег тіт прн по¬ 
добномъ насиліи. — ПштИліз... аіцие іпеопзиШ сегіатіпіз 
^епеі, завис, отъ дтіісі.•— іпеопзиШ необдуманнаго по своимъ 
послѣдствіямъ. — ргаеѣогет: гл. 2, § 3,8пттит та^ізігакш. 
§ 9. епіхе съ особой ревностью.—Гаѵоге... ей зѣиДіо объясне¬ 
ніе къ епіхе. — ейіат относ, къ ѵн1§і: не только аристократы, 
но даже и чернь была расположена къ Ганнибалу. § 10. фіо 
(— (ріоД еа те) относ, къ ргіѵаѣо 8е іепиіі. ех сопзсіепііа 
служитъ опредѣленіемъ къ іітотет (§ 30,1): изъ сознанія, своей 
вины предъ Ганнибаломъ.—ргіѵайо аЫ. пенѣ г. йгеріДапйе 
(противоположеніе къ ойозе) суетился. —§ 11. зепаішп: устро- 
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нть засѣданіе...; ср. зепакт Наге, ІіаЪеге.—іпйе во времен¬ 
номъ смыслѣ. — еі ірзе: какъ и кампанцы. — Іаеіиз ас ПЬепз 
аллитерація, —§ 12. ргаесерз... іп ігат вспыльчивъ.— 
іп^епіо аЫ. Іітіі — ѵізепйа перев. существит. 

Гл. 10. § 1. зепаіиз Ггециепз йаіиз устроили многолюдное 
собраніе сената. — ргіта напало. Прилагательное въ подобныхъ 
случаяхъ ставится впереди существительнаго, хотя у Ливія 
встрѣчаются исключенія изъ этого правила (ср. § 7, Того ше- 
йіо). — Котапае = сит Котапіз.— § 2. Ііаііае оюпі (=кй) 
относ, къ Гоге. — реШигит: гл. 5, §' 13. — § 3. ехзог1ет = 
поп рагіісірет. —^иет=11^тс аніет, чѣмъ и объясняется асе. 
с. іпі—розіиіаге. Добав. ве. — геГегаІиг: докладъ долженъ 
былъ сдѣлать Марій Блоссій, какъ предсѣдатель. — йаі, состоя¬ 
лось.—§ 4. іегипі: 22, 56, 1.—Ьаий рагѵо Іііоіез. Выда¬ 
чей Магія положено было начало умаленію свободы 
кампанцевъ, и это умаленіе началось прямо съ весьма значи¬ 
тельнаго и крупнаго событія. — § 5. сигіа: § И, 1. —іп Іет- 
р1о = на судейскомъ трибуналѣ. Тетріит (ср. греч. фѵгіѵ, 
рѣзать) взято здѣсь въ основномъ значеніи: освященный авгу¬ 
рами участокъ земли и какъ бы отрѣзанный такимъ обра¬ 
зомъ отъ прочей мѣстности. — йезШиіит („стать") еъ от¬ 
тѣнкомъ безпомощности; ср. 22, 15, 2. —саизат йісеге (Іег- 
тіп. іесітіе.) „отвѣчать передъ судьей", роль котораго 
принялъ на себя Ганнибалъ. — § 6. тапепѣе непреклоннымъ.— 
апіті опустить въ переводѣ:—Іе^е = сошіісіопе. —ій = асі Ш 
{§ 10, 2). —роззе. Добав. зе,—Іісіогет: § 6, 1. —сопііопа- 
Ьипйив непрестанно говоря, какъ будто въ народномъ собра¬ 
ніи,—ай... тиШІийіпет относ, къ чосііеганз (гл. 7, § 5).— 
пиііі... зесипйпз (отъ зедш) „меня, не стоящаго ниже ни одного" 
(§ 9, 4). —§ 8. саріа = зі сарѣа еззей — сопзесгаіе сдѣлайте 
праздникомъ. — § 9. ѵосіГегапѣе: § 20, 6, —тоѵегі „волно¬ 
ваться0.—осіиз здѣсь можетъ быть еотрагаііѵйз; ср. 22, 
3, 11.—іиззиз Весгаз. — § 10. тоіи народа противъ сената.— 
огіо = зі огкз еззеі. — ^ио^ие: иі ѵиі^из. — йейШ перев. су¬ 
ществит. — ай гереіепйит еит: требовать его освобожденія. — 
пе^апйо... ІгіЬиепйо (= сонеейешіо) имѣютъ условный 
смыслъ.—ргішат предикативно. — оіГепйепйі: еззепѣ, до¬ 
полняемое изъ слѣдующаго еззеі — зіѣі относится къ логи¬ 
ческому подлежащему (НашііЪаІ). —§ 11. ге^шп: Птоле¬ 
меевъ. — сопГи^іззеІ, чѣмъ онъ отдалъ себя подъ покровитель¬ 
ство царя. — § 12. ѵіпсііз нельзя понять буквально, такъ какъ онъ 
не могъ бы скованный бѣжать. — регтіззипщие еі езі — § 13. 
йісеге іпГ. Ііізіог. въ см. ргаезепз, какъ доказываютъ слѣ¬ 
дующіе зіі и ЬаЪеаі—ѵіпйіеет аЦие аиеіогѳт (дредика- 
тивно) защитникомъ и покровителемъ. 
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битва подъ нотой. XXIII. 41.а—42-11 

Битва Ганнибала съ Марцелломъ подъ Лолой 
215 г. 

Гл. 41. § 13. Еайеш аезіаіе: 215 г, - § и. апіщиагит сіа- 
Йіит, разсказанныхъ Ливіемъ въ VII и слѣдующихъ книгахъ, 
напр. при Гаврѣ и Свессулѣ въ 343 г., при Сентинѣ въ 295 г., 
при Аквшояіи въ 293 г. — Затпіо йаі. 

Гл. 42. § 1. ехіетріо (22, 12, 6) относ, къ шіаві. - $епіе = 
рориіо. — § 2. ргітию. Соотвѣтствующаго ему йеіпйе нѣтъ; 
вмѣсто него стоитъ цѣлая фраза съ начальнымъ розідиат. — 
рег поз ірзі одни и собственными сидами.—позіга агта, 
позігае уігез апарѣога и азупйеіоп для усиленія выра¬ 
женія. — МеЬаігшз: й е с о п а і п. — РуггЬо:послѣ битвы приГе- 
ракдеѣ 280 г. — § 3. песеззагіат: вынужденный, какъ побѣжден¬ 
ная сторона. — диіпіра^іпіа: на самомъ дѣлѣ 54 года (272 — 
218). — ай = щие ай. —§ 4. поп тара... диат. Удареніе ле¬ 
житъ на второмъ членѣ соединенія. — ипіса единственная въ 
своемъ родѣ. — гешізізіі. Обычный пріемъ Ганнибала по отно¬ 
шенію къ союзникамъ римлянъ, — заіѵо = тіто. — іпеоіиті — 
іпіе^го (въ отношеніи силы). —пол тойо. Добав. поп, которое 
опущено въ виду послѣдующаго пе-дшйет и того, что обѣ части 
имѣютъ стоящее въ концѣ общее сказуемое. — рориіиш Вота- 
пит. Добав. ігаідт.—Газ не грѣшно. — § 5. зей. Добав. еііат. — 
ргаезепіе усиленіе къ уісіоге, такъ какъ побѣдоносный вождь 
могъ бы и издалека защищать ихъ. — ргоре почти. — ехаийіге 
гипербола. — ай для. — ѵеіиі: сравненіе еъ пчелой. — етіззо 
выпустивъ. —§ 6. еепіит: гл. 5, § 8. —пес йисе пес ехег- 
сііи безъ предлога а, такъ какъ это аЫаі. іпзігиш.— 
рег Ьіеппішп: 280 и 279 г.г. — § 7. е^о: глава посольства.— 
йиоз сопзиіез: Т, Ѵеіигіиз и 8р. Розіііттз.— тіззоз: въ Кав- 
динскомъ ущельѣ, въ 321 г, —§ 8. <}иае: азупйеіоп айѵег- 
заііуит.— § 9- Маріі: азупйеіоп ехріісаііѵпт. — 
Ьіпі: небольшія войны велъ обычно одинъ консулъ. —апіе 
относ, къ ехріогаіо.—ехріогаіо (§• 20, 5) противополагается 
пе^іе^епіінз въ § 10.—зиѣзійііз: резервы для прикрытія.— 
зиЬ зі^піз: въ боевомъ порядкѣ,—Йисеѣапі: § 15, 3, —§ 10. 
ргоргаеіогіз: Марцелла. - ипіиз: ср. въ § 9 Ъіпі.-ай іиеп- 
йаш Мат (въ перев. добав. „только0) опредѣленіе къ ргае- 
зійіі и объясненіе къ рагѵі. — тапіриіаііт: малыми отря¬ 
дами.-тойо на подобіе.-регеигзапі снуютъ.-§ П йе- 
Гепйіз... ііпагеіиг. Добав. поз.-§ 12. пошп не долженъ былъ 
бы признавать, -зсіат аіі г а сію тойі. йиеат ечиталъ 
бы. — позігоз: точнѣе было бы аэтогнт позігогит.- зте а?- 
пі8=1аігошіт тойо (§ 10).-диатуіз здѣсь не имѣетъ при 
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себѣ глагола,— § 13. сщійет конечно. — аййійегіз... айетегіз 
Гпі. ехасі. для означенія несомнѣнности. —тойо только.— 
иі въ зависимости отъ (Проз — рѣдкая конструкція, вызван¬ 
ная въ данномъ случаѣ стилистической необходимостью (пред¬ 
шествующимъ дпоз). — Ьаий іпйірцюз (Іііоіез) предика¬ 
тивно. 

Гл. 43. § 1. віпші одновременно. — § 2. Іпйісапйшп: на 
свои пораженія. — ітреігагеіиг (ргаѳзМішп): ітрегі'. сіе со- 
паіи вм. ожидаемаго рІщнатрегГ. —йепщие только, —§ 3 
зезе къ аййисіпгит.— еі ірзе: подобно римлянамъ. — опегі 
(іа4. Ііпаііз.—ргохіта: аро Нігріпо Вапгаііщне. — рори- 
Іапйіз: § 21, — геріеіигит: ргаейа. — теіи, который онъ вну¬ 
шитъ римлянамъ. — ііз = тоЬіз прямой рѣчи. — § 4. Вотапшп = 
спт Еотапіз. — оЪзсигат... Гаеіигит затмитъ. — § б. се4его 
ехегеііи аЫ. іпз4гит. („съ...").—іге... регдіі (у Цезаря 
іге сопіепйіі) поспѣшно направляется. — § 6. ргосиі: а Ша. — 
Іопр совсѣмъ.—йщиігепіі 4а4. аисѣогіз. — фіат: § 22, 
4. —§ 7. Гогіипае слѣпой случайности. — еоттіззит отдан¬ 
нымъ въ руки,—йісі признать. — ехріогаіо: § 20, 5,—ргае- 
зі(Шз прикрытіемъ.—4и4о („обезпечивъ себѣ“) гееер4и аЫ. 
аЪз. —еаиіа ргоѵізадие приняты всѣ мѣры предосторожности 
и предусмотрительности.—Гиегапі: § 15, 5. — § 8. Коіапоз: 
чтобы показать Ганнибалу, что они близки къ римлянамъ. — 
§ 9. е^геззоз перевести полнымъ предюж. съ временнымъ 
союзомъ.—оЪіегіі принижаетъ. — зепезеепіет слабѣющее (м е- 
тафора). — § 11. 9иае (тігез еі шаіезіаз) пеп4г. — и4 како¬ 
вымъ.—4атеп относ, къ ргаеорфпйат еззе. — ехрегііз йаі,— 
&гаѵе: еззеі. — Іѣаіісі поюіпіз.. Обозначеніе жителей Италіи, 
кромѣ грековъ, римлянъ и кельтовъ,—Рипісат=спт Роепіз,— 
Котапае = ешп Еотапіз. — § 12. зиіз: регулярными; противо¬ 
полагается рапсіз еі пот — Мигоз. Добав. Мззе.—пейшп 
тѣмъ менѣе, —ргаеіог: ср. гл. 42, § 10. Иностранецъ говоритъ 
вообще, безъ точнаго обозначенія титула. — ровзіі. Подобное 
нарушеніе сопзеспііо іетрогшп у Ливія нерѣдко; ер. гл. 2, § 8 
регтіііапі.-•-§ 13. еаріа* ап ігайііа перев. существ, („пу- 
темъ...“).—роіегеіиг: § 5, 4. — Сариа, которая сдалась Ганни¬ 
балу. — Ииеегіадие. Ганнибалъ принудилъ ее къ сдачѣ голо¬ 
домъ. Жители вышли безоружными. Добыча была отдана вои¬ 
намъ, а городъ разграбленъ г сожженъ. —§ 14. Иоііе. Добав. 
зе, —отіпагі прорицать дурное. — сазига Гогепі (§ 15, 6) 
выпадетъ на долю. — еі роііиз. Скорѣе ожидалось бы-вей ро- 
ііпз.—зроМеге ручается (юридическій терминъ). — Іе&ет (в еп- 
вп соііесііѵо) „условія", —йісіигит укажутъ. 

Гл. 44. § 1. тиііоз аппоз: римляне взяли Нолу въ 313 г.— 
еиіи$ = еі еіпз; ср. гл. 10, § 3, —сит Гогіипа съ перемѣной 
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счастья. Гчегіі. Удержано время прямой рѣчи (іиШ. Ожида¬ 
юсь бы еззеіі иди йшеі зего: нарѣчіе служитъ предикатомъ 
при езве.— § 2. аесШцгіз имѣетъ условный смыслъ. — ас- 
сегзепйшп параллельная форма къ агсевзепйшп. — іі$: рим¬ 
скимъ гарнизономъ. 

§ 3. гесіріешіае. Этотъ глаголъ часто обозначаетъ принятіе 
побѣдителемъ сдавшихся побѣжденныхъ. — согопа: сплошнымъ 
кольцомъ войскъ. § 4. пшгіз (й а 1) = ай тпгоз.—А1іс[иоѣ: 
Роепогшп. сопсигзи... Гасіо когда (со стороны пунійцевъ) 
всѣ сбѣжались къ...—іпѣер какъ; ср. 22, 7,1. — іп^епОЬиз рго- 
еѳіііз среди сильной бури. — еіГизиз: ср. наше „проливной.— 
§ 5. еоттіззо „послѣ'1. — аіцие „который (бой) только". — апітіз 
мужество, іи игЬеш... іи еавіга хіасмъ. — пат поясняетъ 
тойісо. — § 6. сопііпепз=соп&шшз. — іегѣіат: по-нашему, до 
девяти утра. — (епиіѣ „шелъ" (собств. „держалея"). —аѵійі со¬ 
гласовано по смыслу съ иігщие. — § 7. йеѣгаеіаѵіѣ (добав. 
рдо'пат) „уклонился". — МШе: § 13,2. - еѣ въ парентезѣ часто = 
пат. — сатрі ровныя мѣста. — § 8. еоЬогѣіЬиз римское обозна¬ 
ченіе пунійскихъ отрядовъ. — § 9. іп зиЪзісШз въ резервѣ.— 
ех асіе съ поля сраженія. — ри^па: азупйеіоп айѵегза- 
ііѵдт. 

Гл. 45. § 1. ѵіеѣіз... (’д^аііз... риізіз й а 1 отъ іпзѣаге. — апіе 
йіет ѣегіідт третьяго дня, —а Ситіз „отъ..." или „при...".— 
тіііѣе аііо (§ 6, 2) аЫ. іпзігпт. („но съ...“). —іпзіаге: 
подлеж. къ нему легко подразумѣвается. — § 2. отиез: Ьозіез. — 
ргаейапѣез: азупйеіоп айѵегзаііѵпт. —тагсеге осла¬ 
бли. — отпіЬдздпе іизіріз и всякаго рода распутствомъ.— 
сопѣееіов обезсиленные. — § 3. АЬіззе пропала, — ѵіт ѵі^о- 
гетдде (аллитерація) „сила и бодрость". — йііарза исчез¬ 
ла. — гоЪога крѣпость. — ддіЬдз при помощи которой. — Ве- 
Іщдіаз: добав. „только". — тетЬгадде евое тѣло. —§ 4. ІЬі... 
ІЬі... ІЬі... ІЬі анафора, соединенная еъ градаціей и чет¬ 
вернымъ хіасмомъ, — ехзііпсіатугасла (метафора).—§ 5. 
Ьаее относ, къ ехргоЪгапйо (§ 21). Конечно, враги не слыхали 
зтихъ упрековъ Марцелла. — егі&егеі; йе сопаіп. — іпсгера- 
Ьаѣ осыпалъ, —§ 6. еайет пр едикативно. — повсеге: § І5, 
7. — ргоіесѣо къ сожалѣнію.—зе подлежащее, — аііптіпйе. 
Кромѣ буквальнаго перевода можно передать „чѣмъ оттуда".— 
§ 7. Ьеё’аі.шппе. Косвенная рѣчь переходитъ въ прямую. Ган- 
пибадъ, вѣроятно, умышленно умаляетъ титулъ Марцелла (ср. 
гл. 42, § 10) и число его войска, такъ какъ на самомъ дѣлѣ 
у него было два легіона (гл. 31—32). — аіае шшш, что опять 
неточно въ виду двухъ легіоновъ. — еегѣатіпе напряженіемъ 
силъ. —диоз „тогда какъ васъ". —§ 8. тіііѣе (§ 6, 2) ас... 
зиЬзійііз аЫ. іпзігит.— тиііпіз безнаказанно, именно за 
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первое пораженіе при Нолѣ (гл. 16). —йегеріо (йаі) стащивъ 
(ср. 22, 6, 4, гдѣ этотъ эпизодъ разсказанъ иначе). — § 9.. оесі- 
<Ш, ср. 22, 49, 12, гдѣ опять этотъ эпизодъ разсказанъ иначе. — 
ЬеЬеі притупилось (неологизмъ, больше не встрѣчающійся у 
Ливія). — іогрепі онѣмѣли. — аііий: подобное притупленію ору¬ 
жія и онѣмѣнію рукъ. — гезіаііз = гезізіійз. — ехридпаіигоз 
еззе. — Ііп^иа аЫ. Іішіі Ср. „вы храбры на словахъ-1.— 
іасіаЪаНз послѣ битвы при Каннахъ; ср. 22, 51, 4. — § 10. іп 
тіпоге, чѣмъ взятіе Рима. — сатрезігет (ср. гл. 44, § 7) 
лежащій на гладкомъ полѣ; ср. семихолмный Римъ.— 
Ніпс объясняется далѣе чрезъ ех іаш орпіепіа пгѣе. —ѵоз 
относ, и къ веіріаг. — чио ѵоіеііз относ, къ ёисат и зедиаг. 

Гл. 46. § 1. Ьеае... таіе Йісіа ободренія и порицанія,— 
естЯгтапйоз укрѣпленію. — § 2. реііегепіиг: Ьозѣез. — айЬог- 
іапіе... аееепйетіЬиз содержатъ причину.—Гаѵогіз іпйісет 
(=іпііісінт) приложеніе къ сіатогет. Крикъ служилъ призна¬ 
комъ расположенія ноланцевъ къ римлянамъ, —§ 3. Оиае = 
сазіга. — сит = среди. — § 4. ѵіѵі предикативно. — тіпиз 
ті11е = тіші8 сщат тіііе. — § 5. іпйиіііз іасіііз аЫ. (ср. гл. 
7, § 12). —іаеШз потому, что оно состоялось само собой, безъ 
всякагй уговора. — зереііепйо (а Ъ1.) приложеніе къ іпйийіз 
ѣаеіѣіз. — ѵоіит имѣетъ причинный смыслъ = М диой ае 
іасіпгшп еаае Ѵиісапо тотегаі. — § 6. оЬ имѣетъ причинный 
смыслъ. —ІіЪегаІіогіз: лучше оплачиваемой и не столь стро¬ 
гой. — тіхіі Китійае еі Нізрапі отчасти нумидійцы, отчасти 
испанцы. —§ 7. ѵігіиііз саиза = ргоріег ѵііѣііет. — § 8. еит 
<риіѣи8 = сит ііз сорііа, спт ^иі1т8 (Наппо) ѵепегаі 

Книга XXIV. 

9. Осада Сиракузъ въ 214 г. 

Гл. 33. § 1. Наес: что Гиппократъ и Эпикидъ (ем. содер¬ 
жаніе первыхъ 32 главъ) захватили власть въ свои руки.— 
ай Бугасизаз. Для болѣе точнаго пониманія послѣдующаго изло¬ 
женія необходимо справляться съ планомъ Сиракузъ, —§ 2. 
аѣ Арріо: начальствовавшаго флотомъ. — рег рогіит: большую 
гавань на южной сторонѣ острова. —Гогіе относ, къ тші.- 
Ргаетізза: цшшріегеті. — Гаиеез рогіиз: узкій проходъ въ 
гавань на Ю. — § 3. поп тойо. Добав. поп. Ср. 23, 42, 4.— 
РеШ, такъ какъ было сдѣлано нападеніе на пословъ. — геіісіа 
нетронутыми, т. е. были попраны. — § 4. Іпйе циочие: хотя 
послѣ нарушенія посольскаго права этого п не требовалось.— 
еит зиіз: со свитой. — § 5. огаіог. Въ данномъ случаѣ „лицо, 
держащее рѣчь11. Иногда огаіог разнится отъ Іе^аіиз тѣмъ, что 
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первое означаетъ посла, дѣйствующаго на собственный страхъ, 
второе — оффиціальнаго поела. —орет аихіііитфіе различа¬ 
ются тѣмъ, что первое слово означаетъ помощь, поскольку она 
подкрѣпляетъ силы другого, а второе—дѣятельное энергическое 
содѣйствіе, защиту.— ай зе = ай Вошапоз. — теіи: новыхъ 
переворотовъ, —ехіііо... тогіе аЫ. сотрагаі.— §6. іпиі- 
ѣат предикативно. — Ііѣегіаз Іерзцие зиае: демократи¬ 
ческое правленіе. — піЬіІ... еззе лучше перевести сряду послѣ 
ііаре.—іп тога зіі: ср. 23, 4, 7. — регзесиіигоз еззе (Йота- 
поз епт). — § 7. ай зе: къ нему и его партіи. — йаіигоз Гиіззе. 
Въ прямой рѣчи йеііззепі, такъ какъ ЬаЬегепі=ассеріззепі. — 
еогит: партіи приверженцевъ Рима. — ѵепегіпі вм. ожидае¬ 
маго по сопвеспііо іетрогит тепівзепі. — еззеі. Въ пря¬ 
мой рѣчи іпіпгит,— геѵегіегепіиг. Въ прямой рѣчи ітре- 
гаѣіѵпз. — § 8. іпіеИесіигоз: Еотапоз. —Ііа съ этими сло¬ 
вами.— § 9. тпгиз: .оетатки ея существуютъ и доеелѣ.— 
йисіи = тагі (гл. 34, § 4). Берегъ моря у Ахрадины очень 
высокъ (до 14 арш.), и осада началась съ востока, со стороны 
пе открытаго моря, а большой гавани.—зісиі не имѣетъ со¬ 
отвѣтствующаго ііа. — ѵазіат обширный. — йізіесіат зрайо 
раскинувшійся на широкое пространство. — рагіе аііциа гдѣ бы 
то ни было. — іпѵазигоз проникнутъ (у Цицерона всегда съ 
іп). — тигіз йаі. (§ 9, 2). 

Гл. 34. § 1. Еі и дѣйствительно. — ітреіи энергіей. — Гог- 
Іипат успѣхъ.—іетрезіаіе: § 6, 8. —§ 2. ипіеиз отличный, 

несравненный. — зресіаіог наблюдатель. — орегшпцие и вообще 
орудій для защиты. —тоіе усиліями, —тотепіо (тоѵітепіо 
отъ тоѵеге): машинъ Архимеда, —ІийіЯсагеіиг (метафора) 
собств. „парировалъ удары противника" (о гладіаторахъ), „уни¬ 
чтожалъ".—§ 3. ріегацие... роззепі объясненіе къ іпаецпаіез 
соііез,—ріегшре... циаейаш Іоеа. — зиттізза низменныя.— 
зиттізза... еі циае... роззепі: § 31. — цпае къ которымъ,— 
сиіцие къ Іосо. — § 4. апіе: гл. 33, § 9. —§ 5. сеіегіз нро- 
лептически, такъ какъ противополагается только аііае въ 
§ 6. — ѵеіііез легковооруженные; ср. 26, 4, 4. —іеіит мета¬ 
тельныя орудія. —ай гетіііепйит при вторичномъ пользо¬ 
ваніи. — іпЬаЪіІе = ішШе. — ітрегійз имѣетъ условный 
смыелъ. — § 6. Ні: экипажъ упомянутыхъ кораблей. — тіззііі- 
Ъиз йаі. —Ъіпае (предикативно) попарно.—іпіегіогіЪиз. 
На одномъ кораблѣ отнимались весла праваго, на другомъ лѣ¬ 
ваго борта. — еопіаѣиіаіаз многоэтажныя. — таеЬіпатепіа= 
тасЫпаа. — циаііепйіз тигіз йаі. Гіпаііз.—§ 8. паѵаіет 
аррагаіит приспособленій для осады съ моря. — та^із еге- 
Ъгіз = сгеѣгіогіЬпз: чѣмъ легче были заряды, тѣмъ чаще можно 
было стрѣлять. — § 9. зш: сограждане Архимеда. — ѵліпеге іп- 

61 



XXIV. 34.Ю—XXV. 23.1 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

Іаеіі = шіе ѵиіпеге. — іп§;егегеп1 = ішшіііегепі. — еиЫІаІіЬиз 
отъ сиЪііпя, первонач. „локоть", потомъ „длина руки отъ локтя 
до конца пальцевъ" (ок. 11Д фута). По Полибію, эти отверстія 
были на высотѣ роста человѣка (аѣ іто асі зшшпшп у Ливія), 
шириною примѣрно въ 14 фута наружу и въ 1 футъ внутрь; 
Ливій же представляетъ ихъ квадратными: длиною и шириною 
въ локоть. — саѵіз амбразурами. — арегиіі пробилъ. — зеогріо- 
піЬиз метательными машинами болѣе легкаго калибра (тойі- 
сіз). — ех оееиііоизъ прикрытія. — реІеЪапІ поражали. — § 10. 
ргоріиз: къ стѣнѣ. — іпіегіогез букв, „болѣе внутрь, чѣмъ по¬ 
падали выстрѣлы (со стѣны)", на такъ называемой мертвой 
точкѣ или внѣ боевой линіи. — іп еаз къ іпіесѣа. — ЮПепопе. 
Это былъ подъемный кранъ въ видѣ балки, поднимавшійся и 
опускавшійся отъ перемѣщенія тяжести на концѣ и, вѣроятно, 
поворачивавшійся въ стороны (ср. шлагбаумъ, журавль у ко¬ 
лодца и т. п.). — тапив лапа. — Йгтае ,къ...“.— ргогае; вра¬ 
жескаго корабля, —Ше: Іоііепо. — ІіЬгатепіо рІишЬі отъ 
тяжелаго свинцоваго грузила. — гесеііегеі, причемъ наруж¬ 
ный конецъ высоко поднимался. — зизрепза подвѣшивалъ, под¬ 
нималъ н... — § 11. гетізза желѣзная лапа.— сит при.— 
ипсіае кЫ., § 9. 2) „о волны11. —Па съ такою сплою. —гееіа 
(предикативно) отвѣсно. — аіцщапіит значительное коли¬ 
чество.—§ 12. еіиза: 22, 18, 3. — зрез: римлянъ. — Іегга съ 
суши (іп Іеіта = на сушѣ). — ^ 13. рагз: шпгогшп. — ітрепзіз 
!ресг.г.ііз; издержками, „на средства". — рег тиііоз аппоз опре¬ 
дѣленіе къ ішрепзіз и сига. — ипіеа: ср. выше § 2. — § 14. 
айіиѵаЬаІ содѣйствовала. — та^па рагіе. Чаще встрѣчается 
шарчіаех рагіе. — ргоеііѵе покатъ. —Іогтепіо (аЫ. іпзігит.) 
въ собирательномъ смыслѣ.— ропйеге зио въ силу соб¬ 
ственной тяжести, какъ напр. камни. — ргоѵоіиіа скатыва¬ 
лось. — ^гаѵііег съ силой. —§ 15. асі зиЬеипйит относ, къ 
аічіиига... ргаеЪеЬаІ. — агйиит = регйіі'МІет. — іпзІаЬіІеш опас¬ 
ный,—аіііит приближеніе. — іп§теззшп подступъ, —§ 16. 
еопзіііо: военный. —ІийіЬгіо (йаѣ. і'іпаі.) предметомъ издѣ¬ 
вательства (добав. Мугасшзапія). — орри^паііопе штурма, въ 
отличіе отъ продолжительной осады (оЬзісііо). — оЬзійепйо аЫ 
(§ 21). — еоштеаІіЬиз аЫ. зерагаі. 

Гл. 35. § 1. гесіріепйаз: во владѣніе.— іп тоіи: во время 
революціи въ Сиракузахъ. — ірзіз жители. 

Книга XXV. 
10. Взятіе Сиракузъ въ 212 г. 

Гл. 23. § 1. тахіте какъ разъ. — ргаеіегсріат... е1іат= 
поп зоіиш, зей еііат. — асііиіа (къ орри^паііо) „встрѣтившая 
поддержку1. —§§ 2 — 4. Одинъ періодъ. Схема: ’С^пашсршп 
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Магсеііпз..., іпсегіиз, нігит... ап..., ѵМеЪаі.., іатеп... тззіі.— 
§ 2. ѵегіз: 212 г. — іпсегіиз колеблясь. — ѵегѣеге! повернуть. — 
§ 3. ргетеге!: болѣе, чѣмъ раньше. — иі диат = сит (саи- 
8 а 1 е) еат. У Цицерона въ подобныхъ случаяхъ ставится иі- 
роіе сціі. — аіегепѣ поддерживалъ. — § 4. пе... іпехрегіит 1і- 
і о ѣ е з. — аЬ Нотапіз относ, къ бе&сйопет. — зиае рагііз къ 
Іютіішт. — Мет йаге: своимъ единомышленникамъ по партіи, 
остававшимся въ городѣ, — Гогепі = еззепі — ѵіеіигоз: отъ ѵі- 
ѵеге. —§ 5. еоріа случая. — тиНогит апіті зизресіі „заро¬ 
дившееся противъ нихъ въ умахъ многихъ подозрѣніе”,— 
ео = ай И, т. е. пе цшй іаііегеі —Ыіегеі осталось незамѣчен¬ 
нымъ. — айтіззшп = соттіззит, какъ напр. свиданіе съ при¬ 
шедшими изъ римскаго лагеря. — § 6. шшз. Добав. „только”.— 
ехзиіит §-еп. р о з 8. — рго = диааі. — еопѵепііз. Сопѵепіге 
аііциет „встрѣтиться съ кѣмъ-ниб.”. —диісіат пот. ріпг,— 
еігеитѵесіі: кругомъ Ахрадины, такъ какъ Марцеллъ нахо¬ 
дился у Нехаруіит. — еоііосиѣі: зипі.—Мет... аііі... аііі: еоі- 
Іоспіі зипѣ. — Розігето: постепенно. —§ 7. еотровііа усло¬ 
влено. — йеіаѣо „сдѣлалъ”. Подлеж. въ перев. сдѣлать АШІит. — 
сгейііаю „не оказали довѣрія”. 

§ В. ЗиЪіпйе тотчасъ затѣмъ. — ѵапа предикативно,— 
еѵазегаі оказалась. — ехееріі смѣнила. Чаще съ дополненіемъ, 
какъ напр. пох сііет ехсеріі — аЬ... паѵіЪиз. Разумѣется эки¬ 
пажъ корабля. — § 9. иіщие во всякомъ случаѣ. — аЬпиіі: 
отъ выкупа. — ^иіЬи8 съ точки зрѣнія Ливія тѣенѣе сближаетъ 
понятія, чѣмъ сріопші. — айёсіапШпів Еотатв означаетъ при¬ 
чин у. — айвеІапШгаз указываетъ на самое сильное с т р е м д е- 
ніе, —§ 10. ШІ88І8 (баі) здѣсь существительное,— 
тахіюе относ, и къ оррогішшз.—Тро§д1огшп: § 8, 5. — ргор- 
Іег = ргоре. —§ 11. ех ргбршфіо еуществит.—питегашіо... 
аезіітапііоцие („прикидывая”): § 21. — ірзе: § 7, —§ 12. 
^иіі = фіапіпт. — іп {попіе: въ высоту, —раіегепі прости¬ 
рается. — ррохіте. Ср. наше „приблизительно”. — сопіесіига 
предположительно, — регтепзиз перевести чрезъ ѵегЪшп Ііпі- 
ѣит. — гаіиз разсчитавъ. — 8еа1із аЫ. іпзігпт. — зирегаЫ- 
Іет доступна для перехода. — § 13. Наш! зрегпепйа Шоѣез.— 
ѵіза зипі —оЬ іб ірзит: по причинѣ большей доступности 
стѣны. — ^иаегеЪаіиг: бе сопаіи. —§ 14. <ршп — оссазіо- 
пеш. — а§і справляется. — Іаг&іиз: чѣмъ обыкновенно. — ееіе- 
Ъгагі чествуется. — ргаеѣіѣо: изъ городскихъ погребовъ. — 
рІеЬеі: § 1, 5, —а ргіпеіріЬиз: начальниками отдѣльныхъ ча¬ 
стей города. 

§ 15. адешіаш аийепбапщие. Частая, у Ливія аллите¬ 
рація, напоминающая Ііепбіабуз („мужественнаго осуще¬ 
ствленія”).— соррога еигагепі подкрѣпились шщей.—§ 16. 



XXV. 24.1—1! ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

М Іетрогіз (добав. тепіззе) = іаіе іетриз. — йе Ше = „еще 
днемъ11, такъ какъ сепа начиналась обычно въ 3 часа дня по 
нашему счету (въ 9 по римскому). —ериіаііз „начавшихъ...".— 
ѵіпі... зотпі х і а с м ъ. — заііеіаз ргіпеіріитдие перевести 
глаголами. — еззеі съ точки зрѣнія Парцелла. — зі^пі = шапі- 
рпіі. — а<і (нарѣчіе): § 27. 3. — зесиѣізипі. — ешп саизаіе.— 
сіиЪііз = (іиЫІапііЬив. — Гаеегеі вкушала. 

Гл. 24. § 1. шіПе здѣсь существит. (§ 13. 2).— сит 
іпѵегвит. — еѵайеЪапІ: (1е с о па іи, — § 2. егаі регѵепіит 
безлично.—зеті^гаѵез (неологизмъ) долуопьянеяные.— 
роІаЬапІ (§ 16,1) всегда означаетъ „пить съ излишествомъ".— 
іатеп ограничиваетъ іпр-епіега аоШшИпещ. — ітргоѵізо болѣе 
обычно съ ех. — § 3. еоеріа егаі — е тиго. Точнѣе было бы 
(1е, такъ какъ е означаетъ изъ внутренности чего-нибудь. — 
ех еотрозііо по уговору. —§ 4. Оиірре = пат. — Ггедиепіет 
„снабженнаго частыми". —зіеиб какъ въ дѣйствительности.— 
§ 5. ІиЬагшп... Іепепііит (0 12, 1) хіасмъ, — еап1из = зо- 
пш. — ѣепегі: а Потапіз. — еизіойез пот, —Ги^еге... заііге... 
ргаееірііагідие: § 19, 1. — ргаесіріѣагі сталкивались.—§ 6. 
Марта рагз жителей, —еі ртаѵаііз... іп ошпіа аѣіаііѵі 
аѣзоіпіі, объясняютъ іртага. — ѵазѣае тартііисііпіз. Окруж¬ 
ность Сиракузъ доходила до 41/а география, миль. — рагііит 
зепзи: возбужденіе въ одной части города не переходило въ 
другую. — § 7. 8иЪ іисет „передъ самымъ разсвѣтомъ".— 
§§ 8—10 представляютъ одинъ періодъ. Въ переводѣ его слѣ¬ 
дуетъ разбить, сдѣлавъ изъ ргоіесіш (§ 8) главный глаголъ и 
вставивъ предъ розЦпаш (§ 9) „но". —§ 8. Иазоп дорическая 
форма греческаго названія острова (ѵаао;) вм. аттич. и обще- 
греч. щоо'.. Жители Сиракузъ были дорійскаго происхожденія. — 
тигит къ Ігапз^геззоз. — § 9. оссиггепІіЬиз раѵійіз... еоз. 
§ 20, 7. Подобные обороты встрѣчаются и у Цезаря. — ѵего 
аЫ. еошр агаі—раисіз тіззіІіЬиз аЫ. іпзігиш. къіасез- 
8ііо. — § 10. Ггаиз = че(Ш;іо. —орегеѣиг: § 5, 4, 4, —еіаизаз 
предикативно, —іпіег ІитиПшп къ еіаизаз. — § 11. іп- 
ртеззиз: чрезъ Нехаруіоп. — ех зирегіогІЬиз Іосіз: разумѣ¬ 
ются Еріроіае. — Ша Іетрезіаіе: § 6, 8, —зиѣіесіат преди¬ 
кативно.— ртисііо... ѵеіизіа §-1огіа аЫ. с а и з а е.—регре- 
Ігаіае. Приставка подчеркиваетъ трудность свершенія, —§ 12. 
АПіепіепзіит относ, къ сіаззез и ехегсііиз. Разумѣется экспе¬ 
диція аѳинянъ для осады Сиракузъ въ 415 — 413 г.г. подъ 
начальствомъ Никія и Демосѳена (<ЗиоЪщ сіагіззітіз бисіЪиз), 
которые, въ концѣ концовъ, были каждый порознь (отсюда йпо 
ех-егсііиз) побѣждены н принуждены сдаться, —сіаззез: ріиг., 
такъ какъ флотъ представлялъ соединеніе нѣсколькихъ эскадръ, 
посланныхъ въ разные моменты осады. — оссиггеЪапІ: апішо, 
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какъ ниже въ § 14, —§ 13. Іоі Іат: обычнѣе іоі Іаппре.— 
Іугаппі: Агаеоклъ и Діонисій. — ргаеіег = апіе. — гееепіізві- 
тае тетогіае: Гіерояъ умеръ въ 215 г. — апіе отпіа въ 
метафорич. смыслѣ: „гораздо болѣе, чѣмъ“. — 8иа здѣсь 
относится къ косвенному падежу еі: § 14, 5, —§ 14. ипіѵет: 
все въ совокупности. — виЬігеЦие. Приставка означаетъ 
здѣеь „вслѣдъ затѣмъ". — іат: скоро. — тотепіо (изъ тоѵі- 
тепіпт) „въ теченіе". —гейііига обратится. —§ 15. АеЬгайі- 
пат.—Пропущенъ предлогъ ай, такъ какъ это часть города.— 
апіе: гл. 23, § 4. —аііодиіо „обращеніемъ съ рѣчью". 

Гл. 25. § 1. тигоз: отдѣлявшія Ахрадину отъ частей го¬ 
рода Тихи и Неаполя. — тахіте относ, къ ігашйцще. — рег 
сопйісіопез. При всякихъ условіяхъ мирнаго договора 
перебѣжчики исключались. — циетдиат завис, отъ аікщиі.— 
равві 8ипі. — § 2. ШІ = й,сішп еві,— геГеггі „обратить на¬ 
задъ".— Титиіив: Еигуаіив. Это былъ кремль Эпиполъ. — а 
тагі, которое находится на востокѣ. — Гегепіі „ведущей".— 
тейііеггапеа „внутреннія части". — іпзиіае (§8,1) Сициліи. — 
соттеаіив: изъ внутренности острова. — § 3. Іугаппі: Гіеро- 
нима, убитаго за свою роскошь и жестокость. — йііаіив. Пере¬ 
вести, какъ. если бы было сказано гез Пііаѣа еввеі. — Ггивіга- 
Ііопет того же корня, что (таив. — еит: РЫМетит. — § 4. 
ів: РЫМептв. — Йіет йе йіе (у Диц. и Дез. йіет ех йіе) день 
за днемъ. — йійеггеі: отвѣтъ. — айтоѵегепі зависитъ отъ йшп, 
выражающаго ц ѣ л ь (= иі іпіегеа). — Ьаий йиЬіив соединяется 
у Ливія съ асе. с. іпі. такъ же часто, какъ съ дши. — § 5. еі 
іпзіаг. Іпзіаг несклоняемый вин. пад. существительнаго, собств. 
„равновѣсіе" чашекъ вѣсовъ, затѣмъ „точное подобіе". Вм. 
еі ожидалось бы скорѣе вей. — Ггедиепііа густо населенныя, 
каковыми были Тусііа и Пеароіів. —йівсигви: туда и сюда съ 
цѣлью грабежа. — § 6. іпГиІів: повязки на головѣ. — ѵеіатеп- 
Іів: повязки на рукахъ и вокругъ масличныхъ вѣтвей. И то 
и другое служило признакомъ парламентеровъ. — а саейіЬив... 
рагеегеіиг. Необычная конструкція глаг. рагееге (вм. дат. 
пад.) вызвана аналогіей съ синонимомъ его іетрегаге(ср.§ 9).— 
§ 7. та&ів необычно стоитъ послѣ диат ровідіаіів. — отпіит: 
членовъ военнаго совѣта. Ср. 22, 3, 8. — ИЪегшп: свободно¬ 
рожденное. — ргаейае Паѣ. ѣіпаI—§8.Іевіів.Разумѣются кир¬ 
пичи, изъ которыхъ были построены находившіяся тамъ 
стѣны. — рго: ер. гл. 23, § 6. Обычно лагерь окружался только 
валомъ и рвомъ. — рогіів (аЫ. 1 оеі, § 11, 3) лагеря. —ге- 
§іопе ріаіеагиш въ направленіи къ улицамъ города. — віа- 
Ііопев отдѣльные посты, ргаевійіа цѣлые отряды. — йівсигви: 
выше, § 5. — ітреіив со стороны Филодема или Ахрадины. 

§ 9. ГогіЪив домовъ. — отпіа... вігерегепі „повсюду ца- 
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рилъ шумъ11. — тойиз Гиіі („положенъ былъ предѣлъ") здѣсь 
съ дат. пад. вм. обычнаго род.; ер. гл. 23, § 9. — е^еззе- 
гипі Котапі. 

§ 10. Ме аеееріа заручившись честнымъ словомъ. — иі 
подчеркиваетъ цѣль обязательства. Съ нашей точки зрѣнія 
скорѣе ожидался бы асе. с. іпі'. — Іитиіит: Еигуаіит. 

§ И. Аѵегзіз ай обычная брахилогія: аѵегзіз а ееіегіз 
геітз еі сопѵегаіы а(і. — ай Іщпиііит... игЬіз. Порядокъ ай 
Іитиііит игЬій еарѣае ех рагѣе. — еат = іаіет. — циа == иѣ (с о и - 
неси ѣ-)еа. — заіо означаетъ море волнующееся. — § 12. ІіЬего 
тагі аЫ. а Ь .ч. — ІіЬего: а паѵіЪиз Котапіз. — ѵеіа іи аПит 
йейіі (поэтическое выраженіе) „выплылъ въ открытое 
море".—§ 13. гейіі... йопаіиз = гейііі еі йопаіиз езі. — $ага 
(персидское слово) „сокровищницы11. 

Гл. 26. § 1. геееріо = саріо. — аййііо сверхъ крѣпости 
стѣнъ. — ипа: изъ многихъ, ср. Асіяайіпат въ § 2. — пе цца... 
іигЪагеі поясненіе къ сига. — аЬ Іег^о опредѣленіе къ ѵіз 
(„военная еила“). — ітрейііс^ие тоепіЬиз. Затрудненіе со¬ 
стояло въ томъ, что римлянамъ приходилось сражаться на 
улицахъ. — § 2. зре: аййисіиз. — ай при. — іпсіизоз суще- 
с т в и т. — гейасіигит (зе вазе): къ сдачѣ. — § 3. зіаііопез 
аванпосты. — иііго указываетъ, что враги перешли въ насту¬ 
пленіе. — ипйщие преувеличеніе, такъ какъ опасности съ тылу 
Марцеллу не угрожало (ср. выше, § 1). — § 4. та^пшп въ про¬ 
тивоположность меньшему рогіиз Ьассіиз навосточн. сторонѣ.— 
ѵеіега: 24, 33, 3. — Іііогі въ связи съ арриіза, чаще ай Шиз.— 
іпіег игЬет еі сазіга: между Ахрадиной и Неаполемъ.— 
арриіза езі: войска были высажены на берегъ. — § 5. ргае- 
ішегипі вызвали. — типітепііз: § 11, 1. —ігерійе „въ без¬ 
порядкѣ11.—§ 6. іат еііат даже и. — іп розіегит іетриз. 

§ 7. еі: § 22, 1, —аЬ вслѣдствіе.— еотшипе для обѣихъ 
сторонъ, — ^иой = іа1е, иі (сопзесиі.). — ётаѵіЬиз: гдѣ былъ 
тяжелый, нездоровый воздухъ. — ехігаигЪет: особенно па 
болотистыхъ берегахъ рѣки Анапа, гдѣ былъ лагерь карѳаге¬ 
нянъ. — тоѵіі = тогЬо айесіі,—- § 8. іетрогіз (аппі) относ, къ 
ѵіііо = сиіра. — сопіаеіиз соприкосновеніе. — тогЬоз. Какія 
болѣзни разумѣются, сказать трудно; можетъ быть, сильная 
дизентерія. — иі сопзесиііѵ.— пе^Іесіі безъ ухода. —іпсі- 
йіззепі іп тогЪигп. — аззійепіез сигап^е8^ие ухаживавшихъ 
и лѣчившихъ. —§ 9. соіійіападие и такимъ образомъ... —ріо- 
гаіиз: погребальные, —§ 10. аззиеіийіпе: § 6, 8,—ейегаѵегапі 
Ьотіпез. —іизіо: предписаннымъ религіей. — еійТеггепІ: для сож¬ 
женія. — іасегепідце отъ іаеео. — зігаіа предикативно.— 
§ 11. теіи. Люди, боящіеся эпидеміи, подвергаются ей скорѣе 
прочихъ. — ІаЬе гніеніемъ. — еопйеегепі болѣе сильно, чѣм:ъ 
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аЯсегепг. роііігз днат шогѣо. — зоII въ одиночку. — 3 12. 
резііз резйіепйае. саеіо къ климату. — ша^із дпат Поепі_ 
§ 13. ѵійеге: § 5, І.-^аѵіШе: §7. — § и. пиздиат = 
пиііпт т Іосит. — ай іпіегаесіопет (іпіег и пех) до полнаго 
уничтоженія, —§ 15. тртіеѣаѣйе сопаіц.— Іееіа (=йонтз) 
еі итѣгае Ііеіійіайуз. 

Гл. 27. § 2. ііегит: гл. 25, § ІЗ.-ііа ехрозііа Іогіипа 
представивъ положеніе дѣлъ въ такомъ видѣ. — (щоіаш тойо 
(аЫ. Іітіі) „до извѣстной степени'1. —сарі роззе. — 3 3. рег- 
риШ (безъ дополненія) = ішреѣгалгіѣ. — 8иаш: состоявшій изъ 
военныхъ кораблей. — § 4. сепіит 1гі$рп1;а: гл. 25, § 13. — 
паѵіѣиз 1оп§із аЫ. іпзігпт. — ргозрегоз = зесипйоз. — 
іійет ѵепіі. Благопріятный вѣтеръ для достиженія южнаго 
берега Сициліи могъ быть только юго-западный; для того же. 
чтобы обогнуть Пахинъ, нуженъ былъ восточный вѣтеръ 
(§ 6). Поэтому, вѣроятно, Ливій допустилъ географическую 
ошибку. — § 5. айѵепіиз относ, и къ тога. — зрет ожиданія.— 
§ 6. Мет къ тепй. — ІепеЬапІ: § 15, 3. —Дате къ рег^егепй— 
ріигез „еще"... — § 8. іп зіаііопе „на рейдѣ". — ѵегза. Ко¬ 
нечно, не рейдъ былъ обращенъ къ Африкѣ, а флотъ, по¬ 
этому ожидалось бы ѵегзат. Перемѣна конструкціи объясняется 
желаніемъ избѣжать накопленія винит, падежей. —ЬаЬепІет 
(„держащаго") аі^ие Нтевіет (Вотіісагет)' служатъ допол¬ 
неніемъ къ регриііі — еззеі... йагепі; сказано съ точки зрѣнія 
Бомилькара (§17,2). — диірре = пат. — регриііі: выше, § 3. — 
Ѣатеп, такъ какъ въ ЬаЪепіет аідие йтепіет кроется уступи¬ 
тельный смыслъ. — § 9. Еѣ Магсеііиз: такъ же, какъ Бомнль- 
каръ. — Іегга тагщие къ пг§-егеіиг. — игѣе аЫ. іпзігнт,— 
Зугасизагит (§• е п. о Ь і.) = ай Зугасизаз. — § 10. іпГезІае (н р е- 
дикатнвно) „готовыми къ бою". —ргіта вм. болѣе обыч¬ 
наго ргішпт: первый моментъ. — еѵехіззеі; (соні. косвенной 
рѣчи = іпі ехасі) сіаззез. Флотъ ждалъ того спокойствія на 
морѣ, которое позволитъ ему двинуться въ открытое море. — 
сопсигзигае: § 20, 1. —§ 11- сайепіе (йе с о п а і; н) сталъ спа¬ 
дать, т. е. прекращаться. — тоѵИ (сіажет): § 15, 3, —ргіто. 
Ему соотвѣтствуетъ сеіегдт въ § 12. —зирегагей § 4. — § 12. 
ееіѳгит: § 30, 4. — тсегѣит... ге = іпсегі;ит езі, диа знЪііа 
іеггійіз ге ій іесегіі — опегагіазпаѵез. — гереіеге „вернуть".— 
§ 13. йезШиіиз собств. „удаленный", „лишенный". —пе... гей- 
ігеі зависитъ отъ паѵіё'аі (ргаез. Ьізіог. § 18, 2).-— іп 
оѣзійіопет „не желая терпѣть лишенія осады". ОЬзійіо имѣетъ 
здѣсь страдательное знач. „состояніе осады". — та^із пе¬ 
ревести передъ ехзресЫигпз. — тойігиз (§ 20, 1) чтобы пред¬ 
принять. 

Гл. 28. § 1. Циае не только объединяетъ предыдущее, но 
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указываетъ и на послѣдующіе асе. с. іпі'. Ерісуйеп... Ко- 
тапіз. — ііегит: впервые въ 241 г. — § 2. ехріогаіа... ѵоіип- 
Іаіе относ, къ тіМипі (8ісиіі). — еогит, ^иі оЪзШеЪапіиг 
перевести однимъ словомъ. — § 8. Сит саизаіе.— Ьаий... 
(ііБсгерагеѣ (іпіег 8іси1оз еі Магсеіішп) „не было разногласія". 
Это выраженіе почти тожественно по смыслу съ поп езѣ ФиЬтт, 
чѣмъ и объясняется циіп. — ге&ит... Нотапогит ё'еп. роз- 
збззіѵиз. — еѵосаііз послами. — гез управленіе городомъ.— 
§ 4. аіипѣ Іе^аіі. -ай еоз: еѵосаіоз. —ипа къ іогіипа. — аііегі 
(п от. р 1 и г.): одна изъ двухъ партій. — ргоргіѳ лично. — § 5. • 
Кесеріі іи нгЪепі. —песеззагіоз Іюзрііезцие. Одни изъ по¬ 
словъ, уроженцы Сиракузъ, искали тамъ своихъ родственниковъ, 
другіе- лицъ, связанныхъ съ ними узами гостепріимства.— 
ехрозШз Из: § 20,6. — расіа... ЬаЬегепѣ. Это сложное сочетаніе 
выражаетъ полнѣе, чѣмъ рерщіззепі, результатъ дѣйствія. Во 
франц. языкѣ изъ этого сочетанія вышло ріизциерагі'аіі— 
Зіпйоп погаіпаѣіѵив. — § 6. циае аесиз. айѵегЬіаІіз при 
ігетеге. — оееиШ предикативно; перев. нарѣчіемъ.— 
иг^егепѣ въ о г а і і о о Ы і ц и а. — раѣегепіиг. Въ прямой рѣчи 
былъ бы сопі. (ІиЬііаИѵиз. — § . 7. саизат прѳдика- 
т и в н о. — Зугасизапогит е н. о Ъ і е с ѣ. — оесираѣаз гез: 
послѣ убійства тирана Гіеронима. — ашНегіиЕ Удержано время 
прямой рѣчи (ансііегшіі). — тоѵіззе... ееріззе Котапоз. — ехри- 
§;пагепІ взять съ бою. — § 8. іпіегетріо: отъ эпидеміи (гл. 
26, § 14). -іпіегсіизо неточно: гл. 27, § 13.— отпі роззеззіопе 
(къ рпізіз) аЪ1. зерагаі. — рат... саизат риторическій 
вопросъ въ см. ппііат зирегеззе саизат. Римляне непре¬ 
мѣнно желаютъ неприкосновенности Сир&кузъ. — регіпсіе ае = 
ѵеіні. — ипіеиз: 24, 34, 2. —§ 9. ИотіпіЬиз: жителямъ,— 
зетеі. Въ прямой рѣчи поЪійтеі. — гееопсіНашІі зе снова 
примириться. — еат (осеазіопет) = іаіет. — тотепѣо: гл. 24, 

14. —пиііат: никогда. —зітиі... еѣ = еѣ... еі — ітроѣеп- 
ііЬиз (зиі) не знающими удержу. — арріісаге зе примыкаютъ. — 
аррагиіззеі: для римлянъ. Разумѣется совпаденіе двухъ фактовъ: 
возстановленіе свободы Сиракузъ и возвращеніе города къ 
союзу съ римлянами. 

Гл. 29. § 1. Ргаеіогез. Такъ часто называются высшія долж¬ 
ностныя лица Сиракузъ. — сгеагі: за отсутствіемъ Эпикида я 
смертью Гиппократа. — потіпагі назначить. — огаіогез здѣсь = 
1е§аіі. Ср. 24, 33, 5. —§ 2. Зугасизапі: мы. — йеГесітиз 
отпади,—пециациат іат... циат усиленное поп іат... ^иат.— 
ітріиз: къ римлянамъ, какъ нарушившій договоръ, заклю¬ 
ченный предъ лицомъ боговъ; къ сиракузянамъ, какъ не 
признававшій никакого закона, ни божескаго, ни человѣче¬ 
скаго. — § 3. раеет... сотрозііат къ іигЪаѵепті — саейе 
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аЫ. санзае. —Ьіпе... Ьіпе = рагііт... рагііт. — й>аш1е пре¬ 
дательствомъ. — ццоа... поп Гиегіі=цпой поп інегіі (іешризі 
расіз ѵошсит. Добав. „одновременно". — § 4. саейѳ (аЪі. 
саизае) къ позігі агЬіігіі (&еп. ро8 8.)еззе соерітиз „по¬ 
лучили право распоряжаться собой". — орргеззаз предика¬ 
тивно.—пиііат гесизапйат Іогіипат (=сопйісіопѳт) „а 
къ тому, чтобы не отклонять ни одного условія", —ітрозііа”... 
РиегіІ Іиі. ехаеіцт (§ 15, 5). —§ 5. саріае: § 20, 3 — 
риісйеттае: гл. 24, § П.-шщиат: § 14, б.-тето- 
гапйит — тетогаЪіІе. — МитрЫ іііиіо: къ надписи о своемъ 
тріумфѣ. Эта надпись могла быть сдѣлана или на іазіі Шшп- 
рШез, или подъ восковымъ іта°-о Марцелла въ атріи, или на 
его саркофагѣ. Слава тріумфа будетъ увеличена всей пред¬ 
шествующей славой Сиракузъ,—§ 6. Гатаепе сгейі „чтобы 
вѣрили только преданію". — Смыслъ: неужели Марцеллъ же¬ 
лаетъ разрушенія города, когда объ его величіи будутъ судить 
только по его минувшей славѣ; Сиракузамъ надлежитъ самимъ 
воочію свидѣтельствовать о своихъ былыхъ подвигахъ и до¬ 
блести Марцелла. — ѵеііз... диат = шаііз. — розіегіз... зресіа- 
еиіо (1 аѣ. йиріех. — дио ^цІ8^шз = ік пі еа пгѣв, сцизцдш 
ео (туда). — пипс... пипе = тойо... тойо. — іпсоіитездие (пре¬ 
дикативно). Изъ цдо добавить пі. — ѵезігае: самого Мар¬ 
целла и его родныхъ, — зиЬ еііепіеіа. Марцелш всегда впо¬ 
слѣдствіи поддерживали интересы сицилійскихъ общинъ и 
занимали по отношенію къ ихъ жителямъ такое же положеніе, 
какъ въ Римѣ патроны къ кліентамъ. —ЬаЪепйаз для сохра¬ 
ненія. — § 7. ѵоз = іе еі Воінапоз. — тотепіі „значенія".— 
Ше: Ніего, такъ какъ онъ умеръ гораздо раньше Гіеронима. — 
Ъепеіаеіа = Ъепейсіа. — § 8. еі ітреігаЬШа еі іиіа: испол¬ 
неніе всѣхъ просьбъ было обезпечено со стороны римлянъ. — 
ірзоз = 8угаспзапоз.—ЪеШ ас регісиіі Ьепйіайуз. —ігапз- 
Ги^ае: римскіе.—ігайі „могутъ".,. —тегсеппагіогит... ті- 
Иіит %еп. ехріісаііѵиз къ апхіііа. — еипйет = еіизйет 
геі (выдачи). — іи рготріи: что легко можно было взять; ср. 
22, 42, 6. — § 10. ехзедиепііЬиз (Йаі.) тегсеппагііз. Путемъ 
разспросовъ (зсізсііапйо аЫ.) стали разузнавать, что 
наемники ихъ обманули. — аеіа: достигнуто путемъ перего¬ 
воровъ. —йііисепе... соеріі = стало яснымъ дѣйствительное по¬ 
ложеніе дѣлъ. — ас чѣмъ. — регіи^агит = ігапзіп^агпт, § 8. 

Гл. 30. § 1. Іп іетроге какъ разъ кстати: чтобы подтвер¬ 
дить сказанное наемникамъ. — еоз: тегсеппагіоз. — ехреіепйае 
роепае: взысканія пени, т. е. наказанія, — еогшп "еп. оЪI. 
Болѣе обычно роепат ехреіеге аЪ аііцно. —§ 2. е ігіЬиз=е 
пшнего ігіпт — Іе^аіогит: тѣхъ, кто былъ у Марцелла (§ 1 н 
гл. 29, § 1). — йе іпйизігіа нарочно. — тіззиз а Магсеііо. — 
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папеіиз (§ 5, 3): найдя случай говорить съ... — геіщиіззеі. 
Выборъ времени объясняется тѣмъ, что ехропіі р г а е 8. Іи в і о- 
гісит (§ 18, 2). — пирег. Добав. „только11. —§ 3. Роззе еит = 
роіев прямой рѣчи. — Гасіаі было бы и въ прямой рѣчи. 
Орегае ргейшп іасеге установить дѣну дѣла, т. е. считать его 
значительнымъ. — сит на сторонѣ. — рориіагіит земляковъ.— 
Сопіга а(1 ѵ е г Ь і и т. — таііе = скорѣе. — ииат врет: гл. 28, 
§ 8, гщат саизат. — сіаизо = чиі сіаивив еввеі — § 4. Ыз ѵег- 
Ъій. — ріаеиіззеі осажденнымъ. — весгеѣиз предикативно; 
перев. нарѣчіемъ. —Мет: честное слово Марцелла, что онъ 
выполнитъ условія, поставленныя Мерикомъ. — еотровшзвеі 
условился. — огйіпет о порядкѣ. 

§ 5. рройШопів #еп. оѣіесі.: со стороны Мерика. — иіѣго 
еіігодие: въ римскій лагерь и обратно. — оррогѣипа (Іоса) 
мѣста, доступныя нападенію. — геив отвѣтствененъ. —§ 6. Рагіі- 
Ъив йіѵійепйів: аЫ. аЪ з. (§ 21). —овШт входа,—та^пі: 
гл. 26, § 4. Такимъ образомъ Мерику досталась охрана части 
укрѣпленій Наса. Ливій же представляетъ дѣло такъ, будто 
Мернкъ получилъ для охраны часть Ахрадины. — § 7. гетиіео 
на буксирномъ канатѣ (аЫ. тойі). — ^иай^і^етІ8 аЫ. іп- 
8 і г и т. — ге^іопе = е ге^іопе, въ направленіи къ. — § 8. рогѣа 
(аЫ. іпвігпт.) къ гесеріззеѣ. — Іиее ргіта „на разсвѣтѣ11. 
Чаще въ этомъ см. говорилось ргіта Іиее. — іп ве сопѵегіегеі: 
чаще говорилось апітоз (осиіозчие) іп ее сопѵегіеге „привлечь 
къ себѣ вниманіе11. —ѵіт еі ітреѣит Ьепйіайук.— § 10. 
аеіиагіае паѵез болѣе легкія и быстрыя суда, какъ наши 
„катеры". — іат апіе относится только къ еігситѵеебае: изъ 
Трогала вокругъ Ахрадины. — ітргоѵізо: гл. 24, § 2. — айа- 
регіав = ареіѣаз (неологизмъ Ливія). — рогіае ведущихъ 
въ Ахрадину. — ехеисиггегапѣ: изъ Наса въ Ахрадину. — йе- 
зегѣат... сизіойит. Насъ оказался покинутымъ, такъ какъ 
оставшіеся тамъ солдаты бѣжали въ безпорядкѣ. — § 11. ргае- 
зійіі: обороны назначеннаго имъ поста. — вшз: людямъ ихъ 
же партіи. — егейепіев... еЯді§;египІ = сгейеЬапі еі еа йе санза 
ейіщепші — § 12. ге§іопет... шіат: вѣрѳятяо, южный уча¬ 
стокъ, примыкавшій къ Насу. —зиіз = ай Кошааоз (§ 9, 2).— 
таіог... егаі „превышала”.— рев дѣйствительность. 

Гл. 31. § 1. и! -йаіив езі. въ перев. поставить въ началѣ 
періода. — враііит Іосизчие мѣсто и моментъ. — Ги^ае Йаі. 
Они бѣжали, вѣроятно, къ морю, дорогу куда открыло имъ от¬ 
ступленіе римлянъ. —§ 2. рогііз: западныя, противъ Тихе и 
Неаполя. — огаіогев: гл. 29, § 1, —§ 3. айЫЬШв = іпѵМів.— 
рер вейіііопез при партійныхъ раздорахъ. — аЬ йото. 
Какъ при именахъ городовъ, на вопросъ: „откуда?11, такъ 
и при словѣ йотиз Ливій иногда пишетъ простой аМа- 
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}ІТУ8^ “°8ГД! л\ Предяогомъ аѣ. - Ліегапі = егапі 
і| Ѵ7 ^ ПоІ1І'ь™^ТпЪ На рѣ4ь СИРакРСКИХЪ пословъ въ гл. 

1;йъп7» ? П0 СМЫСЯу = рапсіога- -Ьі8 а™послѣдніе — 
Д°бав‘ ^ изъ послѣдующаго евзе.-ег^а вызвано 

Ъепеіасіа, при таіейеіа ожидалось бы іп. — ацо.. гееійіззе = 
геснііже ео дпо йеЪнегіпі гесійеге. - Гоейепщщие гиріогит 

20, 3) завис, отъ роепав.-аѣ зе къ роешв ехейве. - тиИо 
перевести передъ ?гаѵіоге$. - ѵоіцегіі ехіиеге.-роепаз ехе- 
?188е аЬ аЦио взыскать пеню съ кого-ниб.“. „подвергнуть 
его наказанію11 (здѣсь „самихъ себя“).-§ 5. 8е оиійеш про¬ 
тивополагается слѣдующему (§ 6) Вугастапі. — іегііит. Добав. 
„уже . — зегѵат предикативно, ср. ИЬегат ІіаЪеге. — еар- 
ѣат еі орргеззат предикативно.-§б. роіиегіпі (кос- 
веЯный вопросъ) имѣетъ ирреальный смыслъ. Добав.: 
если бы они желали положить конецъ осадѣ. — ехетріо йаі. 
іі п а 1 і в. ргаезйіит: Ахрадину. — розѣгегао (= йепщпе) „въ 
концѣ концовъ", зегшп... еопзіііит: отворить ворота Мар- 
целлу. Говѣе энергичное. — § 7. ошпіит ІаЬогит регіси- 
Іогипщие... ехЬаизіогит завис, отъігпсіпт. — ехЬаизюгшп = 
которымъ онъ подвергался. — Іапіі... еззе „столько стоишь2, 
такой дорогой. — йчісішп успѣхъ послѣ...—^иос^. роіиіззеі 
объясняетъ ешп ігпоішп. Марцеллъ отвѣчаетъ этимъ на гл. 29, 
§ 5- — § 8. Іпйево временномъ ем. — Назшп: гл. 24, § 15, 
АеЬгайіпат. йігіріешіа по двумъ причинамъ: 1) римляне во¬ 
обще жестоко карали отпавшихъ; 2) они желали принизить 
богатые и могущественные греческіе города, чтобы тѣ не со¬ 
перничали съ Римомъ. — йтзіз: предварительно. — § 9. Сшп 
ейегепѣиг („были явлены"). Въ переводѣ лучше сократить. — 
іп Іапіо іитиііи имѣетъ уступительный смыслъ. — циап- 
іит относ, къ іптиііи. Добав. „вообще11. —іп (іізсти: гл. 25, 
§ 5. — еіеге = ехсііаге. — іпіепіит углубившись. — іогтіз въ 
геометрическія фигуры. Чаще, чѣмъ съ дат. над., какъ здѣсь, 
щіепіпз соединяется еъ предлогами ай и іп. — § 10. ае&геіи- 
Ііззе „былъ огорченъ2. — аериііигае |геп. оѣіееі—ргоріп- 
диіз... іпфіізШз Йаі с о ш ш о Й і. — іпдиізіііз: Марцеллъ по¬ 
заботился разыскать ихъ. — Ьопогі ргаезМщие йа4. іі- 
паі. Родственники Архимеда, вѣроятно, не подвергались огра¬ 
бленію.—§ 11. тахіте: если брать самыя главныя подробности, 
„приблизительно". —еарІа... СагіЬа^іпе = зі СагШа^о саріа 
еззеі — еегіаЬаіиг безлично. Добав. „все еще2. 

Гл. 40. § 1. ййе аірие іпіертіаіе (Ьепйіайуз) „съ без¬ 
упречной добросовѣстностью11. —8І§ща іаѣи1а8фіе: статуи и 
картины, объясненіе къ огпатепіа. — дшйет Ша. Обычно 
говорилось Ша дпійет. І11а относится къ огпатепіа. — § 2. се- 
Іегшп = зесі (§ 30, 4).— Іісепііаецие къ іпйіпт.—Ьіпс: въ 
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силу этой страсти къ произведеніямъ искусства. — ѵиі^о во¬ 

обще. — розігето: главнымъ образомъ при Суілѣ. — Іетріит. 

Добав. „а именно"... (а.купйеіоп ехр 1 ісаііѵит). — ѵѳгШ: 

§ 15,.'{. -§ 3. ѵізеЪапіиг: какъ достопримѣчательность Рима.— 

сошрагеі: во время Ливія. 

И. Гибель П. и Гн. Сципіоновъ въ Испаніи въ 212 г. 

Гд. 32. § 1. Ъіеітіо: съ осени 214 г. до лѣта 212 г, —еоп- 

зііііб: обѣ враждующія стороны старались привлечь къ себѣ 
возможно больше туземныхъ племенъ. — ітрегаѣогез: П. и Гн. 

Сципіоны. Титулъ императора носилъ, но всей вѣроятности, 

одинъ Публій, а Гней былъ легатомъ его. — § ,2. сопзіііит: 

военный. — іп шшт къ одному. — диапйо въ причинномъ 
смыслѣ = ^иаI1(1оф1І(іет. — ай Ій 1осогит = а(і Ы іетрік 
Вульгарный оборотъ; ср. наше: „съ часъ мѣста прошло “.— 

§ 3. ай ій ейсіешііт. — ѵігіит къ «айв. — асееззіззе. Подле¬ 

жащимъ къ нему служитъ ѵщіпіі тіііа, но логическое удареніе 
лежитъ на заіів ѵігіит, стоящемъ предикативно при ассев- 

вівве („достаточнымъ подкрѣпленіемъ11).-ехсііа призванныя — 

§ 4. ^шп^ие... йіегиш Пег. Для перевода переставить диіп- 

<ще (Ііев іііпегів. — § 5. ай = арші. --§ 6. заііз зирегдие болѣе, 

чѣмъ достаточно. —ай ій = ай ешп орргітепйшп. — Ша. Добав. 

„только11. —гесіріепіез зеве отступили и. —§ 7. ашріесіі Ъеі- 

Іит сказано по аналогіи съ вілкііа ашріесіі, „предпринять 
войну11. —йіѵізегипѣ соріав. — § 8. Вагсіпо: сыномъ Гамшь- 

кара Барки. — § 9. йігішепіе раздѣляла враговъ. — атпі: 
§ 1, 4. —§10. сит циіЬиз... зиЬзШН^зиЫШ! сшп еіз соріів, 

сит дпіЬак апіе йісіиш еві (еит іиівве). — ргоГееіиз езѣ. — ай 
йезііпаіат — рагіет: для выполненія военныхъ операцій, до¬ 

ставшихся ему при дѣлежѣ. 

Гл. 33. § 1. ехі^ииш. Добав. „только11. —§ 2. отпіз Ьаг- 

Ьагісае (=ЪагЪаготт)... регЯйіаѳ въ вѣроломствѣ, присущемъ 
всѣмъ вообще варварамъ. — еагит і’епііит завис, отъ регй- 

(Ііае. — § 3. Гаеііі Нп^иае соттегсіо (аЫ. а Ъ 8.) „при лег¬ 

кости устныхъ сношеній11.—сишсаазаіе. — таріа тегеейе 
аЫ. ргеііі. — § 4. Иес соотвѣтствуетъ еі тегсев.— ѵізит 
СеШЬегів. — ѵеі: 22, 61, 10. — рго Ъеііо: для веденія войны въ 
пользу того, кто имъ предложитъ эту сумму. — еззеѣ: мнѣніе 
кельтиберовъ. —Ггиеіиз: выгода, которую они могли извлечь 
изъ своей измѣны. — ^гаіа средній родъ при разнородныхъ 
неодушевленныхъ подлежащихъ. — § 5. ^иірреіат раи- 

еіз = іриірре диі іат раисі еввепі. — зі ѵі геііпегепі относится 
къ пе теіиз диійет. — § 6. ^иійет „именно11. —ехетріа: 
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-"ГГ” ®»рь ь’ ѵеге. въ полномъ смыслѣ слова — ото ііппітонк и 
комъ . роЬорік и ѵігіит разнятся тѣГ яУР°‘ 

д-ттапі Гр -?іг 
тЬП аііий къ гезрошіепіез. — йотезііео: междоусобной 8 к 

Ж 8 9. пееіійі=пе аІіспЪі. — аецио... Іосо: на вавнинѣ нт™ „„„„ 
легче дѣйствовать своей главной силой-кавалеріей,-зе сотшіі- 
{бгеі попасть во власть. -ѵез%ІІ8...іпзІ8іеЬа1; шелъ по пятамъ 

*л- » 1- Рар: съ братомъ.-поѵо: только-что появи¬ 
вшагося на сцену,-§ 2. іиѵепіз: около 28 лѣтъ.-сіагшп ро- 
юмерцще предикативно, -Котапа: съ Римомъ.-8 в 
тіезіиз айегаѣ тревожилъ безпрестанными нападеніями - б 4 

гасопаесиПтит. — ѵа^оз въ разныя стороны.-ехеірегеі: 
въ плѣнъ. — оЬециіІагеі (неологизмъ Ливія) подъѣзжалъ 
къ... —§ 5. ІіоеШшз. Ріигаііз указываетъ па повтореніе на¬ 
паденій. — іпеигзи герепѣіпо аЫ. саизае.-ігерМаіит езі 
(безлично) „происходила суматоха”, —§ 6. еотриізіцие 
кипі. — гегию отпіит: ср. въ § 4 Іщпаіит раЫаіппщие.- 
іизѣа настоящая, —§ 7. йих саиідіз еі ргоѵійепз имѣетъ 
уступительный смыслъ. Въ переводѣ можно добавить 
„обычно11. — пеееззіМіЬиз „требованіями необходимости”.— 
§ 8. ргаерозіісщие сазігіз (<Ш.). —§ 9. А^тіпа войска во 
время похода; асіез войска, выстроенныя въ боевой порядокъ — 
иѣ... ри&па въ ограничительномъ смыслѣ: „насколько 
возможно это было при безпорядочномъ боѣ”.—Сеіегиш: § 30,4 — 
<1их: Всіріо. — сігситГизі въ смыслѣ возвратнаго зал.— 
§ 10. сопігаеѣо „когда завязался”. — аззесиіі „напавшіе”.— 
ридъапѣез сит НитЫіз. — апсерз: на два фронта, такъ какъ 
съ одной стороны былъ Индибшгь, съ другой —карѳагеняне.— 
егирѣіопет: проложить проходъ сквозь вражеское войско.— 
§ 11. ойегепѣі зе регіепіо. — еппеиз „клинъ”, такое распо¬ 
ложеніе войскъ, гдѣ передніе ряды значительно у'же заднихъ. — 
соіНегіоз въ смыслѣ существительнаго,—ехапітет пре¬ 
дикативно. — аіаегез... йізситті согласовано съ сшіеиз 
(§ 16, 1). — § 12. рго... рго = <ріазі. На самомъ дѣлѣ ни одна 
сторона не была ни побѣдительницей, ни побѣжденной. — § 13. 
еоеріа езі. Раззіѵит вызванъ формой йегі. —сеіегит= 
зѳі — Іеѵіитцие агтогит. Чаще Іеѵіз агтатгае. — аііа 
аихіііа. Собств. анхіііа служитъ объясненіемъ къ аііа: другихъ 
войскъ, т. е. вспомогательныхъ. — Ьаий ііМеіІіз. Подлежащее 
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Ги§-а — § 14. е!Ги§:еге ускользнуть отъ преслѣдованія. — ргае- 
еірШ „склонялся'1. 

Гл. 35. § 1. іпйе во временномъ смыслѣ. — е сряду 
послѣ. — Натіісагіз (реп. розе.) іШііт. — сііаіит а^теп га- 
ріипі плеоназмъ, такъ какъ понятіе быстроты подчеркнуто 
двумя словами (сііаіит и гаріипі): „увлекаютъ войско уско¬ 
реннымъ маршемъ'1.—сііаіит предикативно. — зе еопіип- 
хіззепі. Въ прямой рѣчи было бы іи іи гит ехаеіит. — Йе- 
Ъеііагі безлично. —§ 2. ітрегаіоге... ехзрееіапіез „такъ 
какъ они уничтожили... и потому ожидали11. АЫ. аЬв. соеди¬ 
нено съ р а г і і с і р і и ш сопіипсіиш (§ 31). — рго какъ.— 
§ 3. йіѵіпаііо „предугадываніе11. — ргаеза^іепііЬиз апітіз 
(Йаі. ро88.) „у предчувствующаго сердца". — іттіпепііз гааіі 
завис, отъ йіѵіпаііо, подразумѣваемаго при сріаИз. —§ 4. іап- 
іит (къ аисіаз) „настолько'1. — зепііеЬаі завис, отъ ргаеіег- 
дпат іріоіі (азупйеіоп айѵеі'заііѵит). — гаііопе болѣе 
сильно, чѣмъ сопіееіига. — ай зизрісіопеш къ ргопіог егаі. — 
§ 5. ^иопат тойо вводитъ риторическій вопросъ. — йе- 
іііпеіоз „покончивъ11. — :? е. зесиіит еззе. — диоюіпиз послѣ 
ргоЫЬеге — конструкція болѣе рѣдкая въ классич. прозѣ, чѣмъ 
іпі'іпіііѵиз или асе. с. іпі. — іп шшт: въ одно неразрыв¬ 
ное цѣлое. — сегіе „но крайней мѣрѣ", —§ 7. ій тойо указы¬ 
ваетъ пасесіеге іпсіе. — і^лагіа — диіеѣіз аЫ. аЬз. еаизае.— 
аіщиапіит согласовано съ ііег, по образцу Саллюстія, вм. 
болѣе обычнаго аіщиапіит іііпегіа. — § 8 Іисе выдвинуто на 
первый планъ, какъ противоположность ипа посіе. — ргоГесіоз 
Потапов еззе. — 8Ѳ^иі = регзедш (§ 15, 7). — аззесиіі, какъ и 
ниже, безъ дополненія йотапоз. — соергипі еит. — § 9. диап- 
іит... ПогіаЬаіиг. Порядокъ: іатеп Мсіріо йогіаЪаіиг (зиоз) иі 
8Іти1 рирагепі ргосейегеп^ие, (ріапіит роззепі іиіо (ій Га- 
сеге). — іиіо: не теряя много людей. — р^іи8^иат — аззециегеп- 
іиг: когда опасность станетъ гораздо большей. — соріае Іюзііит. 

Гл. 36. § і. Сеіегит = зей. — пипс а^епйо... а^теп^йпт 
Йсіріо аріеп пипс арі, пипс зизііпеі (§ 21). -йаий тиШіт: 
шли довольно долго, а прошли немного.- -ргоеейегеіиг 
безлично. — § 2. поп диійет = поп Шит диісіет, такъ 
какъ (ріійет обычно присоединяется къ мѣстоименію. — сеіега 
сігеа егапі прочая окрестность. — регсиізо „для испуган¬ 
наго іатеп соотвѣтствуетъ предшествующ, сщійет, — § 3. 
еігеитйаіі поставленные вокругъ. — Ьаий йіШсиІіег Іііо- 
іез. — § 4. іоіо атташе аЫ. іпзігит. — іизііз: надлежаще 
сформированными, въ противоположность нумидійцамъ. — айе- 
гапі аррагеЪаЦие: гл. 33, § 8, роіегапі. — ѵаіііигоз еззе 
Еошапоз. — § 5. а^ііаге апішо: обдумывать. — зі: § 95. — айео 
относится и къазрегізоіі (§■ епеѣ. циаіііаііз).—ѵаііо саейепйо 
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датеіьаые падежи завис, отъ аріа.-ѵаііо (§6,1) 

пяти ІІ?’ ”К0ЛЪ ДЛЯ 0КРУженія лагеря оградой. Обычно сол¬ 
даты носили ихъ съ собой. — еаезрііі (3 6, IV дерномъ 
покрывай земляную насыпь (а-егб которою окрѵжади ла- 

“ДН°’ 36МЛЯ бша с™комъ камениста для 
этого.6. пес іатеп.-фпсдиат: ни одного мѣста. - аЬзсі- 
зшп усиливаетъ агйпнш: „обрывистаго".-0птіа: вся мѣст- 
ность^ газіл^іо наклономъ. —зиѣѵеха (слово встрѣчается толь¬ 
ко здѣсь) „возвышалась". — § 7. Іатеп: хотя невозможно было 
соорудить валъ, сіійеііаз сѣдла вьючныхъ животныхъ. Пере¬ 
вести, какъ если бы было сказано: опега іііщаіа еІііеШз.— зіги- 
ещев ѵаііит. — еігеитйаЬапІ: выше § 3 сігсшхнійіі. — еитиіо... 
оЪіееІо = ситпіит оЪісіепѣез. — загсіпагит: багажъ римскаго 
солдата, доходившій вѣсомъ до 60 римск. фунтовъ (1 римск. 
фунт. =/6 зол. ТЗУг долямъ) и состоявшій въ запасѣ хлѣба, 
платья, кухонныхъ принадлежностей и нр. — ай то1іепйит = 
ай тоіет іасіепйат. — йеГиегап! для означенія повторенія.— 
§ §• диійет „конечно" (безъ слѣдующаго зей). — артіеп еге- 
хеге поднялись.—тігасиіо аЪі. тойі.— § 9. поп относится 
къ йівІгаЬегепі; йігірегеп^пе. — ІийіЪтт „игрушку". —ѵіх 
къ заііз ѵаіійш.—ѵаіійит съ дат. над. вм. обычнаго ай.— 
§ 10. ееіегиш: § 30, 4. — тоіірі = атоіігі § н, „сдвинуть съ 
мѣста". — ірзщие „и къ тому же". — § 11. Тгшііѣиз „копьями 
съ серповиднымъ остріемъ" (Ьазйш сити Ічпаіо Іегго), рѣдкое 
слово. — атоІНі: работаввііе надъ удаленіемъ баррикадъ. — 
агтаііз: остальному войску. — § 12. регеиізі почти = ѵіеіі.— 
регГи&египІ „успѣли"...—§ 13. ргіто къ ітреіп.—Інггіт, 
вѣроятно, сторожевую, какихъ было много въ Испаніи.— 
сігситйаіат... еаріат... оссізоз еззе.—іпѣиз. Добав. „нахо¬ 
дившіеся" (§ 30, 2). —§ 14. оеіаѵо ошибочно вм. зерНто,— 
ѵепегай: § 24, 2. — § 15. фііп („вѣрнѣе") вноситъ поправку: 
въ Римѣ печаль по Сципіонамъ была меньше, такъ какъ, 
кромѣ нихъ, оплакивали и другое. — атіззі ей аііепаѣа: § 20, 
3. — ігаЬеЬаі ай зе. — § 16. Нізрапіае: сііегіог еі иііегіог (по 
сю и по ту сторону Эбро, ер. 26, 51, 10). хотя это дѣленіе 
было окончательно проведено только послѣ покоренія страны. — 
йезійегаЪаптдие „тосковали",—ша^із чпат РпЫіпт. — Гаѵо- 
гет симпатіями. — ргітиз: изъ ряда другихъ полководцевъ. 

12. Л. Марцій собираетъ остатки римскаго войска. 

Гл. 37. § 1. ѵіг шиз... гезШиН. Намекъ на извѣстный 
стихъ Эннія (Еппіиз, см. Словарь) о Фабіи Максимѣ: пшш 
Ьото поѣіз сппсіапйо гезйішіі гет. — гез регйііаз. Чаще Ливій 
говоритъ въ обратномъ порядкѣ (регйііаа гез). — § 2. апітщие 
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еі іщ'епіі... таіогіз ^епеі диаШаііз. Первое существи¬ 
тельное указываетъ на мужество Мардія, второе на его 
сметливость. — аіщиапіо къ таіогіз. — диат завис, отъ 
іпаіогія. — рго Гогіипа: § 29. — § 3. іпйоіет: природнымъ спо¬ 
собностямъ. — ейоеШз Іиегаі: § 15, 5. — § 4. циіЪизЙат = 
аіідиоі пошшіік — ргаезійііз гарнизоновъ, кѳторые римляне 
держали въ разныхъ городахъ страны. — § 5. Бей. Смыслъ: 
хотя былъ на лицо и легатъ Сципіона, главнокомандующимъ 
выбрали простого всадника. — иі.. йеіпіегіпі (ниже въ § б).— 
§ 6. зиЪешіІез чередуясь. — іп для. —Йопее означаетъ цѣль. 
рег отпез... ігеі „обошло всѣхъ11. —§ 7. Отпе... Іетриз: до 
прихода врага.- типізшііз — еоттеаШшз аЫаі — ітреііа 
приказанія. — § 8. Сеіегит=зей. — Оіз^опіз: гл. 35, § 1, На- 
тіісагіз. — аііаіит ез1 = пипйп8 аііаіпз езі — зірщиггщие ри§'- 
пае: красный флагъ надъ палаткой полководца (ргаеіогіит), 
ср. 22, 3, 9. — Деге... ойепзаге... іепйеге... ітріогаге: § 19,1.— 
ойепзаге еарііа: биться головой о стѣну или о землю въ 
знакъ печали. — зишп циізчие... Йиеет: того изъ Сципіоновъ; 
подъ начальствомъ котораго они служили. — ітріогаге: при¬ 
зывать съ плачемъ. •-§ 10. ехеііапііѣиз... Магсіо: аЫ. аЬз. 
означаетъ у с т у п л е н і е. — тапіриіагез: солдатъ изъ одного съ 
ними манипула, третьей части когорты, тридцатой части ле¬ 
гіона. — тиіеепіе успокаивалъ.—зе ргоіееіззепі унизили себя 
до... — асиегепі апітоз (взаимно) возбуждать мужество. — еі 
Іюгіапіе. —ѵ? п. сит іпѵегзпт. — Йізеиггипі: съ того мѣ¬ 
ста, гдѣ они стояли вмѣстѣ. — іпеотрозііе не въ надлежащемъ 
боевомъ порядкѣ. - § 12. тігаѣипйі „съ удивленіемъ11 (§ 12, 5). 
Суффиксъ - Ь и пй и з того же корня, какъ наше „буду-чи11.— 
іогепі; § 15, 6, —§ 13. ай: § 27, і. — песоріпаіа. Пес въ 
этомъ словѣ = поп, ср. передо (изъ песіе^о) и пе^ойшп (изъ 
песойпт). - отпіит гегпт: § 12, 1 и § 8, 6. — ітргеззіопе 
„натискомъ11. —§ 14. аиі... аиі: если бы Марцій не остановилъ 
своихъ солдатъ, они могли бы или разбить бѣглецовъ, или 
быть разбиты сами въ своемъ увлеченіи преслѣдованіемъ.— 
зециепііит = регзецпепйшп (§ 15, 7).— ай ргіта зі^па: пе¬ 
редъ манипулами, бывшими въ первомъ ряду. — ірзе собствен¬ 
норучно. — айішс (§ 30, 3) все еще, —саейіздие еі зап^иіпіз: 
относит, дие... еі см. § 22. 2. — § 15. Ігерійе въ безпорядкѣ.— 
зиЪзІійззе Кошапоз. — зейаіо §тайи медленно. - § 16. Ьозііз: 
Еотапі. — зиссиггеЬа! (ііз) „приходило на мысль11. —§ 17. ОЪ 
Ьос = ргорѣегеа. -ііз не и (гит, — апітит айіѳсіі ай (или 
съ й аѣ.) „направилъ мысль на'1. —иі... орри&пагеі поясненіе 
къ сопзіітт ргіта зресіе Іетегагіит. — иііго (ср. ниже § 19): 
первымъ, не дожидаясь нападенія. — § 18. Іасіііиз еззе чаще 
соединяется съ іпі'іпШѵия асііѵі, а не съ асе. с. іпі. 
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раза, какъ здѣсь. — § 19. зисееззіззеі (безлично) „выпадетъ 
удача . — еоерѣіз баі-зі риізиз. Добав. „даже",-іп&гепЛо 
агша переходя въ наступленіе (§ 21).-яи геп. оМесі 

Гл. 38. § 23 таре. Передъ нимъ добав. ео („тѣмъ").— 
Кеіщиит бті: § 8,1.-тоѵеге = тоѵегшЕ: § 15, 3. Собственно 
говорится о полководцѣ; здѣсь „двинулись11. 

Гл. 39. § 1. іп4егѵа11о = враііо. — ѵаііез. Болѣе частая 
форма ѵаШв.-саѵа глубокая. -сопбепза (§ 12, 6) „густо по¬ 
росшая' . _ сопогв. Дѣленіе на когорты введено было позже — 
агіе Ришса. Коварство карѳагенянъ вошло у римлянъ въ по¬ 
словицу, но на этотъ разъ они были побиты собственнымъ 
оружіемъ. § 2. тебіо по срединѣ. — іѣшеге: отъ одного кар¬ 
ѳагенскаго лагеря къ другому, —іпіегееріо перерѣзавъ.- 
зіаііо сизіобіае х і а с м ъ. пиііо. Петіпе не встрѣчается 
въ хорошей прозѣ.-§ 3. зі^па (пот.) сапшіі „раздаются 
сигналы къ бою, —еаебипі: § 16, 1, —сазіз... тесйз: §9.2,— 
§ 4. Нозіез ас с, — аііепаіоз зепзШиз (аЫ. зераг.) „лишив¬ 

шихся чувствъ11: глаза ихъ видѣли, уши слышали, но эти 
ощущенія не доходили до ихъ разсудка. Аііепаіпз чаще встрѣ¬ 
чается съ иредлог. а. — § 5. АШ... аШ къ іпегшез. — § 6. цр 
по мѣрѣ того, какъ. — еѵазегаі для означенія повторенія. 
Выборъ времени объясняется тѣмъ, что іирипі— ргаезепз 
Ьізіогіс. — иЬі: на дорогѣ туда. — аб до.—§ 7. диатдиат 
(еоггесііѵит) „впрочемъ“. —еііатзі... поп роззеі. Логи¬ 
ческій порядокъ предложеній былъ бы таковъ: къ еііатві... 
еПир-іазеѣ, главнымъ предложеніемъ должно было бы быть ргае- 
ѵепіге... поп роззеі, а гарііт... аЬ Еотапіз еаѣ являлось бы при¬ 
чиной къ этому.—ігапзсигзит... аЬ Котапіз- § 15, 1. —пип- 
Ііиз извѣстіе. —§ 8. ІЬі: во второмъ лагерѣ. — аЬ Іюзіе: Ео- 
тапо, —абегапі еа сазіга. Первая причина, почему римляне 
застали лагерь въ полномъ безпорядкѣ. — еі диіа. Вторая при¬ 
чина того же. — пе^іесіа... ас зоіиіа предикативно,— 
зоМа подчеркиваетъ нарушеніе военной дисциплины. — та¬ 
ре =еб тарз, въ соотвѣтствіи съ дио Іоприз. — агта... 
тііііез объясненіе къ отпіа. Тамъ, гдѣ должны были стоять 
военные караулы, было только оружіе солдатъ. —§ 9. еа- 
Іепіез... аЬ „еще не остывшіе". — Іпіга за,—§10. іепиіззеб 
(§ 15, 3) ргоеііит. — ѵіза видъ (§ 20, 3). —тбісіит „подо¬ 
зрѣніе". При этомъ словѣ ожидался бы особый глаголъ, наир, 
іееіззепі— § 11. Іеггог. Объ отличіи отъ предшеетв. раѵог 
см. 29, 3, 10. — диа рагіе: куда имъ только открывалась до¬ 
рога. — сазѣгіз аЫ. зераг. — поеіе ас біе: въ теченіе су¬ 
токъ. — Ъта, а не био, такъ какъ сазіга — р 1 и г а 1 е іапіпт.— 
орриріаіа взяты штурмомъ. — § 12. ѵегШ „перевелъ". — § 13. 
ропбо: § 1, 10. Подобный щитъ найденъ былъ на пути Ганнн- 
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бала черезъ Альпы вблизи Іа Тоиг сіи Ріп. — § 14. егирѣіопе: 
путемъ вылазки. По этой версіи Марцій не взялъ второго 
карѳагенскаго лагеря, но побѣдоносно отразилъ Газдрубала, 
желавшаго осадить его въ его собственномъ лагерѣ. —§ 15. 
еіГизе безпорядочно. —ех іпзійііз: рѣзню пяти тысячъ враговъ 
устроили солдаты, вышедшіе изъ засады. — § 16. отпез: всѣхъ 
перечисленныхъ историковъ. — ѵегае ^Іогіае Паѣ.-— зіпе ір- 
зіиз зепзи незамѣтно для него самого. — § 17. тоіштепѣішщие 
предикативно.— іпсепзиш (§ 20, 3): пожаръ этотъ былъ 
въ 84 г. до Р. Хр. 

§ 18. иѣг^ие... еипеѣапѣіЬиз аЫ. аЬз., указывающій 
п р и ч и я у. — регіеиіит — ѣасеге: подвергать положеніе дѣлъ 
рѣшительному риску въ видѣ большого сраженія. 

Книга XXVI. 

13. Осада Капуи римлянами въ 216 г. 

Гл. 1. § 1. ісІіЬиз Магѣііз: 22, 1, 4. — іп Саріѣоііит, гдѣ 
обычно происходило первое засѣданіе сената въ началѣ кон¬ 
сульскаго года. — айтіпізѣгаѣіопе руководствѣ. — сопзиіиегипѣ 
совѣщались съ... —§ 2. йеегеіі айіееіитрие. Добав. зипѣ... 
е«ѣ. — § 3. Еа: о Капуѣ.— іпіепѣоз (предикативно) ЬаЬиіѣ 
занимала вниманіе.— поп аЬ іга ѣапѣит = поп іапіит (= іат) 
аЬ (§ 26, 2) іга. — іп по отношенію. — циат диой... ѵійеЬаѣиг 
„сколько вслѣдствіе предположенія11.—диой соотвѣтствуетъ аЬ 
іга (іпсопсіпіиіаз, §31). —§4. ѣгахегаѣ. Добав. „за собою'1. 
— гесерѣа (=зі гесерѣа еззеі) соотвѣтствуетъ йеіесііопе зиа,— 
апішоз настроеніе. — § 5. ешп Ьіпіз. Добав.: „каждому11. 
— § 6. геіщиа ЬеШ = геіісціаш рагіет ЬеШ (§ 8, 1). — 
ЬаЬегеѣ о г а ѣ і о оЬЩиа. —§ 7. зирріегеѣ. Въ прямой рѣчи 
і т р о г а ѣ і ѵ и 8. — сіе: изъ части. — § 8. йшп = йіштойо. — ^иі- 
Ъиз относ, къ пптего (сопзѣгисѣіо ай зепзит, ср. § 16, 
1). Разумѣются такъ назыв. Іе^іопез Саппепзез; ср. 22,54, 6. — 
тіззіопет увольненіе со службы. — § 9. ^иі относ, къ ехегсі- 
ѣиз. — саезиз. Въ соедии. съ %акз чаще говорится ішш.— 
§ 10. Аййіѣиш (езѣ). Подлежащимъ служитъ пе ШЬегаагепѣ.— 
МЬегпа: сазіга. —йесею тШЬиз = диат Йесет тіііа (асе.).— 
§11. зсгіЬеге набрать. — § 12. бгаееіаедие ога: западный,— 
§ 13. Іе^іошѣив аЫ. і паѣ гит. 

Гл. 4. § 1. оЬзійеЬаѣиг... орри&паЬаѣиг. Первое означаетъ 
блокаду города, второе штурмъ его. — зегѵіѣіа (== зѳгѵі, 
§ 6, 4) ае рІеЬз въ противоположность богатымъ, которые 
могли держаться дольше. — § 2. Іпѵепѣиз езѣ. Добав. „нако- 
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нецъ“,—еѵазигит „проскользнетъ11. —рег тРн;я. „„ ^ 
1 о п е х р 1 і с а і і ѵ и т - аесешШ (метафора) возбуждаетъ - 
рагіе: игЪів. — егиріюпет ІетрІапЙІ: что попыт на вы- 

К''г8™6 обычно- — ГагіеЪапІ Сатрат. реете (§6, 2) аЫ. 11 т і і — Іаеіига- для м- 
міянъ. — иііа рагіе: боевыхъ силъ.-§ 4. Га1іо: военная так- 
тика. Ех отпіЬиз: ер. выше, § 2, Рег те Діа.-ратае 
Круглые щиты конницы имѣли въ поперечникѣ 3 Аута _ 
ргаейха !егго: съ желѣзнымъ остріемъ. ~ диаіе... іпезі ( иои- 
суще“). Странная прибавка, какъ будто свидѣтельствующая 
что эти юноши не были ѵеШев (родственно съ ѵеіохі-8 б’ 
ециііез потіпаМѵив.-ѵеМ: еЧио.-иЫ... еззеѴ 3 і7 і _ 

§ 6. іпігерійе неустрашимо,—ргоееззегипі. Это слово подходитъ 
больше къ пѣхотѣ, чѣмъ къ конницѣ, —§ 7. еопіесіипг 22 
15,8.- ѵепѣит езі б е з л и ч н о. - ех е^иіи^и: изъ рядовъ - 
сит ітреіи — шіег ітрект. - етійипі къ асіез (8 іб 
§ 8. ріиз, чѣмъ дротиковъ и пораненій, -ех ге „отъ маневра11' - 
регсиізит: легковооруженными. — Ги^ат зка^етаие Гесе- 
гипі (аеи^та; обычно говорили: іі^ат Гасеге и зігагёт Дате) 
„избивая ихъ, гнали въ бѣгствѣ11. —§ 9. едиПакВ пцоаие 
какъ раньше пѣхотой. — ІпзШикт... еззепѣ. Про ѵеіііез Ливій 

упоминаетъ, однако, и гораздо раньше этого времени. — § 10 
Аисіогет („виновникъ11) і'иіззе. — рейКит ециШ іпсопсіп- 
пііаз (§ 31). — Гегипѣ = Діснпі — Ьопогі Даі ііпаііз. 

Гл. 5. § 1. Діѵегзит (предикативно) въ разныя сто¬ 
роны, въ двухъ различныхъ направленіяхъ. — роІіипДае: § 5, 
б. — § 2. гезрееіиз: ср. наше старинное „редшектъ“. — Доеи- 
тепіо Даі і'іпаі. Добав. зосііз ЬозШэизсіие. — Ьаѣиіззеі Въ 
прямой рѣчи іиі II. Примѣръ Капуи долженъ былъ слу¬ 
жить поучительнымъ образцомъ предостереженія или поощренія 
для союзниковъ. — § 3. агтаіи Ливіево слово = аппакга (§ 6, 
4).—рейііит ециііитцие: § 8,1. —диат роіет усиливаетъ 
арііззішпз, поставленное въ данномъ случаѣ потому, что у 
Ганнибала были только легковооруженные. Болѣе умѣстно въ 
другихъ мѣстахъ это опредѣленіе отнесено къ самимъ вой¬ 
скамъ,—Іашеп объясняется слѣдующимъ іат гарііт еипіет,— 
§ 4. айѵепіепз „сряду по приходѣ11. — § 5. <ро іетроге... иі 
еойет = иі еоДет іетроге дио. — еі: § 22, 1, —іШ: жители 
Капуи, —§ 6. аііа... аііа: § 14, 4. — едиПез на нервомъ мѣстѣ, 
такъ какъ Кампанекая конница особенно славилась. — егиріі 
(въ непереходномъ см.) согласовано только съ ргаезі- 
Діит. — § 7. — иі — Ігерійа: 22, 5, 1. — сопсиггепДо: § 21,— 
аіщиій: § 14, 2. — е ге^іопе „въ направленіи11, въ данномъ 
случаѣ къ еѣверу отъ Капуя. — § 9. ай сверхъ. — аііит = 
ееіегит. — Іапіит къ сіатогет. — аегіз: мѣдныхъ сосудовъ и 
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инструментовъ, — іп йеіееіи Іипае. Затменіе луны объяснялось 
въ народной миѳологіи тѣмъ, что ее преслѣдуетъ какой-нибудь 
демонъ, котораго и прогоняли звономъ мѣди.—зііепіі посѣе = 
яіепйо посііз. — аѵегіегеі: а ри°па, дополняемое изъ рчрап- 
іішп. — § Іо. игрЪапі: § 16, 3, —§ 11. гирегаі. Время гла¬ 
гола обозначаетъ, какая часть легіона отступила передъ когор¬ 
той,—іп апеірііі... егаі „колебалась между надеждой и стра¬ 
хомъ". — иігит... ап. Первое соотвѣтствуетъ зре, второе — 
регіспіо. — § 12. ргішогезцие... сепіигіопит = сепіигіопез ргі- 
гаогшп огйіітт. — § 13. сіізсгітіпе „критическомъ положеніи".— 
ѵегіі = ѵегзагі, еазѳ. — еі и тогда. — сошіепзат = йепзат (§ 12, 
6. ср. „конденсаторъ"). — аеіега шестого легіона. — гиріззепі: 
ер. § П. — іггирІигоз езно еоз. — сопМепйоз „надо прикон¬ 
чить". 14. та^т еегіатіпіз §-еп. ргеііі. — еі диае... 
аеіез... еат = еІ еат асіет чиае. — апеірііі = йиріісі („въ 
двухъ направленіяхъ"). — § 15. аеееріі = аисИѵіі. — зееипйі 
Ьазіаіі: второго манипула гаетатовъ. — айетріит = айітіі 
еі. — іасіигит: знамя, — рагІет = участіе. — § 16. Іп&епв... 
егаі = (Каѵіиз) егаііщгепіі еогроге. — ЬопезІаЪапІ „дѣлали его 
еще виднѣе". — сопѵегіегаі: взоры всѣхъ, — Ьозіезцие. Перво¬ 
начальное значеніе этого слова „гость" = чужеземецъ, потомъ 
„врагъ". — § 17. ай зі^па. Они находились въ первомъ ряду. — 
регѵепегаІ = а<іегаІ (§ 24, 1). — Іга^иіае. Испанскія копья, 
которыя метали при помощи прикрѣпленнаго къ нимъ ремня. — 
тиііііийо — ѵіз хіасмъ. 

Гл. 6. § 1. ргіті ргіпеіріз: перваго манипула ргіпеірцт. — 
ргориріапі бьются въ первыхъ рядахъ. — Ігапзётейіепіез 
(ѵаііит). Рагіісір. ргаез. Не с о п а I и. — сопйсіипі: см. 
гл. 5, § 13. — § 2. орріеіа — геріеіа (архаизмъ).—а^еге 
аиі ропіе іпіееіо. Іпіееіо подходитъ только къ ропіе, а съ 
адогет обычно соединяется ехзігиеге (геи^ша).— йейіі 
іот. — зіга^ет = согрога зѣгаіа, такъ что іасепііит — тавто¬ 
логія. ейііа = і'асіа (еяі). — § 3. ітриізі сбиты съ позиціи,— 
Ѵоііимшп: здѣсь городъ; см. Словарь. — ГегІ: ср. гл. 5, § 8 
ѵіа іегі. — § 4. рогіа... агееѣаі олицетвореніе.—Ьаііізііз 
(отъ греч. раХХса = бросаю): ЬаПіяѣа машина, метавшая камни 
подъ угломъ въ 45 X—зсогріопіЪіодие: зсогріопез метательныя 
машины разныхъ размѣровъ (были даже и ручныя) для бро¬ 
санія кольевъ и бревенъ. — шіззіІіЬиз (отъ тіііеге): камнями 
и кольями. — § 5. ЕІ: § 22, 1. — §;аезо. б-аезит галльскоо 
копье.—Ма^па ѵіз принимается за одно понятіе; поэтому 
Іаіпеп на 3-мъ мѣстѣ. — сеіегі азупйеіоп айѵегзаіі- 
ѵіпп. — Ігерійі (предикативно) „въ безпорядкѣ". — § 6. 
ѵійіі. Отъ него зависитъ аіга^ет и сазіга йеі'епсіі (§ 31).— 
гееіреге зі^па = стягивать войска. Въ римскомъ военномъ 
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языкѣ, для означенія тактическихъ движеній, часто вмѣсто 
войска ставились предметы, его замѣняющіе, напр. зіра іп- 
іегге, сазіга сопіегге и т. д. — еопѵегіеге переводить въ от¬ 
ступленіе. — § 7. ай. Ьозіет іпзедиешіит вм. ожидаемаго §ыі. 
оЪі. — Ріаесиз: азупйебоп айѵегзаііѵит. —ай иіптщие. 
Обѣ дѣли пояснены дальше въ еѣ Сатрапі... еѣ НаппіЬаІ. — 
ргоГесІшп (отъ ргойсіо) „достигнуто". — Ьаші = поп. — зеп- 
іігеі. Добав.: раш Ьадй тдііит іп зе ргаезійіі еззеі —§ 8. 
аиеіогез писатели, могущіе служить достовѣрнымъ источни¬ 
комъ для... Вѣроятно, разумѣется Валерій Анціатъ, си. Сло¬ 
варь, Ѵаіегідз — ігайипі. Добав. еі (диі Ьигаз рпрае адеіогез 
зипі). — § 9. Іапіаш тоіет (і'діззе) „столь значительны".— 
ріиздде. С)де послѣ отрицанія имѣетъ противительный 
смыслъ, —§ 10. еіерйапіі... Гасегепі асиндетически за¬ 
виситъ отъ сит. — зіга^ет... Гасегепі „разбивали".—Ги&ат... 
Гасегепб „приводили въ бѣгство". — § 11. ітшіззіз (§ 20, 6): 
іп сазіга. — ЬаЬіІи: ср. франд. ЬаЬіі — ѵегЬіз: отъ имени и по 
порученію консуловъ. — рго зе: заботясь только о себѣ (ср. 
„каждый за себя, а Богъ за всѣхъ"). — § 12. і^пі: § 1, 4. 

§ 13. Мейіх ідШсиз (предикативно): 23, 2, 3. —Іоео... 

Гогіипа хіасмъ. Первое слово указываетъ на происхожденіе, 

второе на имущественное положеніе. — § 14. Маігеш, т. к. 

отецъ его умеръ. — ргосигапіет предотвращая. — ГатШаге = 

ргіѵаіпт, йотезіісит („посланное его семейству"). — озіепідт. 

Обычно знаменіе, посылаемое частнымъ лидамъ, Іивій назы¬ 

ваетъ рогіепідпп (знаменіе для государства — рго<%ішп). — § 15. 
діЫІ а&позеедДет „не находя никакого основанія—йіхіззе 
къ таігет. —пё „по истинѣ". Это нарѣчіе всегда ставится 
предъ мѣстоименіемъ. — Ьопог: ср. сдгздз Ьопогшп. — § 16. 

ІийШсаііо ѵегі „насмѣшка надъ истиной", предсказанной жре¬ 

цомъ.—іп ѵегшп: при Лезіи Капуя сдалась. — ѵегШ = зе 
ѵегііі — Гате Геггодие аллитерація. — зізй удержаться. — 

ііз... йеІгесіапШиз аЫ. аѣз. саизае, —§ 17. диегепйо аЫ. 

еаизае. 

Гл. 7. § 1. Себегит (§ 30, 4) присоединяетъ разсказъ къ 
гл. 6, § 13, —ашрііиз о времени, —пе... іпіегеіийегепг за¬ 
виситъ отъ аѣзсейеге... зіаідіі. — § 2І диодие: какъ для жителей 
Капуи. — аЪзсейеге у Ливія только въ мѣстномъ значеніи. — 
іггііо іпсеріо (аЫ. аЪз.) = іпіёеіа ге. — § 3. іге рег^егеі: 
направить дальнѣйшій путь. — ѵоіѵепбі „послѣ размышле¬ 
ній". —апітшп = сарді. — ітреіиз „внезапная мысль".—сари! 
„центръ". —Вотат приложеніе къ сарді — ѵиі^о: всѣ, 
окружавшіе его. — ГгетеЬап! роптали. — йіззітдІаЪаг: скры¬ 
валъ. — § 4. Косвенная рѣчь зависитъ отъ подразумѣваемаго 
въ знѣііі; ішреідз „онъ разсчитывалъ". — песоріпаіо раѵоге ас 
ІитиШі относ, къ оссирагі. — § 5. Сариат: осаду ея.-Гог- 
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іипат „счастливую случайность11. — § 6. Шіа „одна только",— 
ФеФегепіиг: § 15, 2. — аиФепФа адтаФацие (аллитерація) 
„дерзости и дѣйствія". — аііега рагіе: противоположной той, 
съ которой онъ вошелъ. — регѵаФаі = регѵепіаі. — § 7. аФЬог- 
Шіопе: § 11, 5, —§ 8. N6 ФезропФегепі апітоз. Оезропйеге 
собств. „просватать" дочь, торжественно обѣщать выдать ее, 
потомъ вообще „отдать" и въ соединеніи съ апітоз „терять 
мужество". — іоІегапФо (§ 21) „потерпѣвъ". — зоіиіигоз Сат¬ 
рапов.- § 9. зиЫді (поэтич.) „пригнать (на веслахъ) вверхъ 
по рѣкѣ". — ргаезМіі саиза: переправы черезъ рѣку. — § 10. 
аііаіит езі = штііаіит езі. — Фееет Фіегит (§■ е п. ^ и а 1 і і.) — 
«іейиеѣаа — сіейііхіѣ еі — Іе^іопез. Замѣт. перенесеніе римскаго 
названія на враговъ. 

Гл. 8. § 1. Порядокъ словъ: Ргіщпат ІФ йегеѣ спт 
Гиіѵіиз Пассиз сотрегіззеі ех Ѣгапзйі§і8 ІФ іѣа ііііигшв 
еззе еі зсгірзіззеі Еотат зепаіиі, — И: движеніе Ганнибала 
на сѣверъ. — спт сотрегішп=сотрегіззеі еі. — апіті... айееіі 
зипі. Эту фразу лучше обратить въ дѣйствит. залогъ: іф 
апітоз аПесіі („произвело впечатлѣніе на умы"). — рго со¬ 
образно съ, —іп^епіо характеромъ. — § 2. иі: ср. гл. 5, § 7. 
Здѣсь содержится причина еозванія сената. — тетог памя¬ 
туя. — геѵоеаЪаі (Фе сопаіи) „предлагалъ отозвать". — § 3. 
сігситаді: вертѣться во всѣ стороны. — аФ согласно. — пиіиз. 
Собств. „кивокъ головы, означающій согласіе", „мановеніе".— 
йаі’іііозит: для чеети римскаго войска. —§ 4. іатеп. Усту¬ 
паете кроется въ словѣ ѵісіог. — роііипФае: § 5, 5, —§ 5. 
ИЪегапФат оЪзіФіопет оборотъ, возникшій по аналогіи съ 
зоІѵепФаш оЬзіФіопеш (правильнѣе было бы аФ Сарпаш оЬзіФіопе 
ІіЪегапФаш).—іге: Наппіѣаіет. — аФ игЬет. Въ то время во¬ 
оруженное войско не имѣло права оставаться въ Римѣ. — Гое- 
Фегшп гиріогит. Намекъ на испанскій городъ Сагунтъ, ко¬ 
торый Ганнибалъ разрушилъ вопреки договору римлянъ съ 
карѳагенянами. — аііоз = сеіегоз. — § 6. тетог: ср. § 2,— циіф 
почти = цдапіит. — ірзоз зсіге (— зсіііз прямой рѣчи). Это имъ 
извѣстно лучше, чѣмъ въ Римѣ. — § 7. іѣа... иі „на такомъ 
условіи, что все же", —гесіе: надлежащимъ образомъ. — § 8. 
сотрагагепі: условились. — ргоЫЪепФат = ФеіепФепФат. — 
§ 9. ех ѵиіпеге: ср. ІаЪогаге ех сарііе. — е ігіЬиз: его соб¬ 
ственнаго, больного товарища и римской и союзнической кон¬ 
ницы. — § 10. ІпФе къ ргаешізіі. — заііз навѣрно. — Арріае: 
ѵіае. — типісіріа: напр. Гогтіае, РшіФі, Агісіа (см. карту).— 
Зеііат, Согат. Онѣ были не муниципіями, а только коло¬ 
ніями.—§ 11. ргаешізіі, иі. Цѣль этого порученія была дво¬ 
якая: забота о провіантѣ войска и о собственной безопасности 
перечисленныхъ городовъ. — Феѵііз: удаленныхъ отъ дороги 
(Фе ѵіа). — гез риЫіеа. Каждый муниципій имѣлъ свое само- 
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управленіе. — іп тапи: у каждаго города должна была быть въ 
рукахъ защита его интересовъ. 

Гл. 9. § 2. рориіапсіо аЫ. — (іиеіі: ехегсііит (§ 15, 3).— 
Ъійио = рег ЪМшт. — віайѵа: саз'іга. Медленность движенія 
указуетъ на нерѣшительность Ганнибала. —§ 3. ѵепіит (езѣ) 
безлично. —§4.іп (при) та^па іпоріа объясняетъ ае^ге.— 
таіегіае: строевого, лѣеа, такъ какъ Кампанія изобиловала 
.только садами и особенно виноградниками. — § 5.- ехрейіѣит 
предикативно, —еігса ѵіат, гдѣ не было никакйхъ горо¬ 
довъ. — ехрозШз „заготовленъ въ изобиліи". — аіаи^ие 
предикативно. — аіМегеІ; = ассеіегагеі (§ 6, 1).—ігі без¬ 
лично. — § 6. ііетп посіепщие = рег (Нет п. Чаще ставится 
въ этомъ случаѣ аЫ. • безъ предлога. — сопііпиаіо не преры¬ 
вая.— іитиііиозіиз (къ сопсіѣаѣ) „вызывая-еще большее смя- 
теніе“. — диат ^ио<I аііаіит егаі — чѣмъ самое извѣстіе (о 
движеніи Ганнибала). — еопсигзиз подлежащее, — аЖп^еп- 
ѣіит „присочинявшихъ",— аийШз: (1 аѣ. (§ 9, 2). —§ 7. іп ри- 
Ыіситнауіицу.—еіГизае предикативно.—Дейт: § 1,1,— 
ѵеггепіез „покрывая". Это указываетъ на то, какъ низко онѣ 
кланялись. — § 8. зиріпаз: ладонями къ небу (молитвенный 
жестъ)..— игЬет Нотапат болѣе Торжественно, чѣмъ Коташ. — 
таігездие — таігоназ въ молйтвахъ. — іпѵіоіаіоз предика¬ 
тивно,—§ 9. ргаезіо (изъ ргае — зіѣо, собств. „лежа впереди") 
„къ услугамъ". — зі „въ случаѣ"... —сопзиіеге „спросить".— 
оШсіогит рагіез: къ той роли, которую указывала ему его 
служба.— ойегипіза•„предоставляютъ себя въ распоряженіе".— 
^ио аЪ1..1іті1— изиз „надобность". —іп агсе: см. Словарь, 
Сарііоіішп. — § 10'. Сариа. Точнѣе было бкг а Сариа.—аЙег- 
ѣиг == пипѣіаѣпг, ср. § 6,—тіпиегеШг: проконсулы имѣли 
власть только въ назначенной имъ провинціи, а въ Римѣ счи¬ 
тались частными людьми, — іесетіѣ: ср. § 18, 2. — § 11. іп- 
Гезііиз (чѣмъ было обычно или ожидалось) „съ особой вра¬ 
ждебностью". — ргоріег = за.—іпіегсізоз: ер. § 3, гдѣ рѣчь шла 
объ- одномъ мостѣ. —§ 12. А1§'Шо = рег А1§;іс1шп топіет..— 
пес вм. ожидаемаго зеД поп. — іпГга: Тускулъ лежалъ на горѣ. — 
йехігогзиз (изъ сіехіег и ѵегіо) „направо".—сіетіззо = йейисіо. 
Раньше войско шло , по горной дорогѣ, —§ 13. ео... МитШі8 = 
«о таіогѳт саебет ГасіѳЪапѣ ргаесейепіез №тМае.—ргаесе- 
(ІепШтз такъ же неудачно сказано о конницѣ, какъ въ гл. 4, 
§ 6 ргосеззепші. —ріигезцие. Добав. ео. — депегит „проис- 
хожденія". — аеіайит: § 1, 6. 

Гл. 10. § 1. рогіа Сарепа... тейіа игЪе: ср. гл. 9, § 12, 
А1§ісіо.—Ев^иі1іа8 слѣдуетъ конструкціи именъ городовъ,— 
ереззиз: шоепіЬнз. — § 2. Аейііез ріеЬіз: они наблюдали надъ 
торговлей, особ, базарной, и заботились о хлѣбномъ довольствѣ 
Рима, —ІЬі. Это засѣданіе сената въ лагерѣ является безпри« 
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мѣрнымъ случаемъ. —йе вшита ге риЫіеа: „объ общемъ 
положеніи дѣлъ государства11. — рогіав: ср. иное число и иной 
порядокъ словъ въ § 1. — агсі: ср. гл. 9, § 9. — зі:гл. 9, § 9.— 
зиЪПів (отъ виЫге) „быстрой смѣнѣ". — сопвиПо (а Ы. р а г і і с. 
пеніг.): ср. сопвиіеге въ гл. 9, § 9. 

§ 3. Мег Ь.аее = іпѣегёа.—аіаііѵів (савігів): прочно осно¬ 
вавшись. — ай указываетъ направленіе. — оЬедиіѣапв разъ¬ 
ѣзжая,—§ 4. Ііеепіег аЦие оііове „свободно и спокойно". 
По одному позднему свидѣтельству, онъ даже бросилъ копье 
въ городъ, —§ 5. ай: §27, 3, —§ б( Евдшііав „чрезъ"... — аріі- 
огев: диаш Житійаз. — еопѵаПев углубленія между возвыше¬ 
ніями почвы. — ѣесіжіие Ьогѣогит отдѣльныя постройки въ 
садахъ. — еаѵав: въ лощинахъ между садами и виноградни¬ 
ками. — ипйщие: „бывшихъ со всѣхъ сторонъ" (§ 30, 2). — ай 
ри^папйшп относ, къ арііогев. — еііѵо РиЫісіо==рег сііѵпт 
РнЫісіпт. — ѵійівзепѣ относ, къ ех агсе Сарііоііофіе,— § 7. 
ргаеЬиіі „вызвалоеЖивига ве... ІиегН. Независимо было бы 
[ве] еіМізвеі. — Іипе авупіеіоп айѵегваіі ѵит: но не имѣя 
возможности сдѣлать этого. — іп іесіа обобщаетъ іп йотов: „и 
вообще подъ кровли". — виов: согражданъ. — рго ЬовШтз = 
Ниазі Ьовіев еввепі — іпееввеЪапІ: обстрѣливали. — § •8. сош- 
ргіші == орргіті, вейагі. — а^геШит § 12, 1, —раѵог сотри- 
Іегаі. Обычное у Ливія олицетвореніе. — § 9. ѣетеге: 
зря. —сит ітрегіо: съ высшей воинской властью, —§ 10. еѣ 
„и дѣйствительно“, — йіеі диой реНчишп егаѣ —ій йіеі фихі 
геіщпнт егаі Въ соотвѣтствМсъ посіе іиведпепИ ожидалось бы 
геіісрио біе (§ 31). —Іетеге относ, только къ ехсііаіі. 

Гл. И. § 1. ігапв^геззив: на лѣвый .берегъ, ближе къ 
Риму. — § 2. іп... савцт: имѣя въ виду неопредѣленный ис¬ 
ходъ,— ѵісѣогі = еі диі ѵісшеі — евзеѣ сказано съ точки зрѣнія 
сражавшихся; мы ожидали бы скорѣе Мига еввеі — геѣепѣів: 
таиіѣпв. — везе гесерегМ: § 18, 4. — пиШив геі — теіи: при¬ 
чемъ они ничего не боялись меньше, чѣмъ врага. —§ 3. ЕП 
§ 22, 1,—гесерівзепі;; § 17, 1. —§ 4. іп геіідіопет... ѵегва = 
было принято за предостереженіе боговъ. „Слово ге%іо прежде 
всего означало благовѣйную, проникнутую страхомъ настроен¬ 
ность человѣка по отношенію къ божеству, отъ котораго онъ 
считалъ и чувствовалъ себя всецѣло зависимымъ, набожность, 
благочестіе. Но такъ какъ религіозная настроенность человѣка 
можетъ выразиться и въ суевѣріяхъ, то слово геіі^іо могло 
означать также суевѣріе и суевѣрный страхъ" (проф. А. Ж. С а- 
довъ). — ѵох „изреченіе". — іегіиг = бісііиг.— тешет (ср. 
іп тепіет ѵепіге) болѣе сильно, чѣмъ сопвііішп, ср. 22, 51, 3. — 
§ 5. еііат: кромѣ геіщіо. — агтаіиз = сит ехегсіт. — зейегеі: 
бездѣйствовалъ, ср. наше „сидѣлъ сложа руки". — виЬ ѵехіііів 
здѣсь = виЬ 8І§чіІ8, но собственно вірпт было изъ металла и 
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употреблялось въ пѣхотѣ, а ѵехііішп —изъ матеріи и въ ка¬ 
валеріи. — іп „съ цѣлью0. — Нізрапіае ^епеі — § 6. циой 
ладо соединять съ со^піішп езі,—ѵепіззе отъ тепео, —оЬ ігі: 
по причинѣ занятія его Ганнибаломъ. — § 7. М указываетъ на 
предыдущій разсказъ о продажѣ поля, объясненный еще разъ 
и въ настоящемъ § : еіпв зоіі и т. д, —саріит предика¬ 
тивно.— ргаесопе, какъ это было въ обычаѣ у римлянъ. — 
аг^епіагіаз: мѣняльныя. — ѵепігеі ср. § 6. — § 8. Ніз: собы¬ 
тіями, описанными въ §§ 3 —6, —іетріит (приложеніе 
къ Іисшп Регопіаѳ): собетв. „священный, заповѣдный участокъ", 
на которомъ обычно строились храмы, откуда іетріит = храмъ. 
— еа гетрезіаіе = § 6, 8. — § 9. аесбіае почти = нашему 
„прихожане0. — ргітіііаз Гги^шп: Феронія была богиней весны. 
— рво соріа: сообразно съ достаткомъ,—ій = іетріит. — ехог- 
паіит (предикативно) ЬаЪеЪапі = ехогпаѵегапі. — Аегіз 
асерѵі добав. „только0. — гийега: куски необдѣланной мѣди.-- 
ге%іопе (ср. § 4). Религіозный страхъ не помѣшалъ, 
однако, воинамъ забрать болѣе цѣнные металлы. 

Гл. 12. § 1. Сеіегит = вей (§ 30, 4). —поп отнести къ 
іапішп.— регііпасіае. Одна изъ основныхъ римскихъ добро¬ 
дѣтелей при веденіи войны, часто выдвигаемая Ливіемъ.— 
НаппіЬаІі. Добав. Ыі—§ 2. Ггеіит: 8іси1шп.—ас и до самаго.— 
сигзи „скорымъ маршемъ0. — іпеаиіоз: жителей Регія. — § 3. 
рер 608 сііез: во время отсутствія Флакка, о возвращеніи ко¬ 
тораго Ливій забылъ упомянуть. — оЪзезза... Гиега!: § 15, 5.— 
86П8І1: въ смыслѣ усиленія осады. — 8Іши1: спш Шассо. — § 4. 
соііодиіа: гарнизона съ осаждающей арміей. — йевегіозцие 
вноситъ въ понятіе оставленія оттѣнокъ нарушенія долга, обя¬ 
занности (ср. „дезертиръ0). —йеріоваіат (метафора) еобств. 
„оплакана на похоронахъ0, „погребена0. — § 5. Ассеззіі: для 
усиленія предположеній кампанцевъ. — сопзиііо постановленію. 
—ргорозіѣшп: выставленный во всеобщее свѣдѣніе. — циі = 
фіісшшріе.—8Іпе ігаийе „безнаказанъ0 (собственно: „онъ не 
долженъ быть обманутъ и за это наказанъ0). — § 6. Ыес = но... 
не. — іп: во время (Ср. 23, 7.). — диіЬиз = иі (с о п з е с.) Ив. — § 7. 
диет ай тойит... ііа = пі... ііа. — ргіѵаіо еопзіііо „по соб¬ 
ственному рѣшенію0. —іп тейіит „для.общаго блага0.—соп- 
зиіеѣаіиг „подавалось рѣшеніе0.—§ 8. йезегиегапі... роіегапі: 
§16, 1. — ео^і = ѵасагі съ оттѣнкомъ принужденія,—іп тарД- 
зігаіи = тейіх іиіісиз (гл. 6 § 13). — диі = іа1і§ иі. Этимъ 
объясняются послѣдующіе сопіипсііѵі. — § 9. осеазит = сазит.— 
іп йіез: со дня на день. — § 10. зитта сигае отпіз „вся 
главная забота0 о войнѣ (ср. наше „сумма0). — ѵегза егаі „до¬ 
сталось0.— § 11. Іі не имѣетъ сказуемаго, отъ чего получается 
т. н. „анаколуѳія0 (непослѣдовательность рѣчи). Чтобы избѣ¬ 
жать ее въ переводѣ, слѣдуетъ аЪІ. аѣз. передать полнымъ 
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предложеніемъ съ подлеж. іі.—азреге: рѣзко.—іпеизаЪапѣ, въ 
противоположность имѣющему самое общее значеніе асгазаге, = 
упреками. — § 12. аѵегіепіет зезе: не желая видѣть.—Ьегсиіе. 
Это выраженіе клятвы указываетъ на невѣроятность изобра¬ 
жаемаго далѣе. —игЬіз Котапае: гл. 9, § 8,-13. іапіо аЫ. 
тепзпгае,—§ 14. дезіигоз означаетъ цѣль (§ 20, 1).— 
ігапзіззе: зе. —еоеипйо поясняется чрезъ соп&гепйо... сазіга.— 
еоеипйо... іетріапйо хіасмъ. — сит Ьозіе = сит с аз (та 
Ьовііит. —§ 15. Іп Ьапе зепіепііат „въ этомъ смыслѣ" (ср. 
іп Ьппс шойшп). — еат... орегат „исполненіе"... —ргоГеззіз 
„взявшимся". — іетроге еаріо „улучивъ удобное' время". — 
пиШ поп (Іііоіез) „для всѣхъ". — § 16. Ггаийе еотрозііа: 
сговорившись на обманъ. — § 17. ій. Порядокъ: зезе рагаіат еззе 
агдиеге ій (=еідз геі) штат. Асспз. йпріех ставится при 
агдпеге въ томъ случаѣ, если то, въ чемъ уличаютъ, выражено 
мѣстоименіемъ среди, рода. — сопзіапіег къ зіпгаіаѣаі. — ѵегіз 
(аЫ. пеиіг.) „неоспоримыми фактами". —іогтепіа: орудія 
для пытки. — Газзиз: езі.— § 18. іпйісіо (Йаі.): о существованіи 
письма.—диой сеіаѣаіиг указываетъ на слѣдующее. — еѣ аіі- 
08 = аііоз <рю<ре, —§ 19. Іі. Добав. „въ числѣ". — поѵіз: вновь 
явившимся. — шапіЪиздие ргаесізіз. Обычное въ древности на¬ 
казаніе за шпіонство. — гейідипіиг „прогоняются обратно".— 
Сопзресіит перев. существительнымъ. 

Гл. 13. § 1. Сопсигзиз ай сигіаш составляютъ одно понятіе, 
къ чему рорніі служитъ опредѣленіемъ. — Гасіиз въ переводѣ 
опустить,—риЫісіз сопзііііз аЫ, ср. гл. 12 § 8,—тіпаѣап- 
інг: рориінз. — еігса „по". — іп риЫісшп = іп ѵіат. — Із = 
еіиз геі.—Ігедиепѣет зепаіит „полный составъ сената".— 
тадізігаіщ=Ьоезіо. —§ 2. ееіегі: кромѣ Виррія. — а^егепі 
(іпіеггодаіі зепіепііат) „высказывались".—аисіог (предика¬ 
тивно) „виновникомъ". —аЪ Еотапіз къ йеіесііопів.— § 3. 
Гасіигі Гиегіпі. Независимо было бы іесіззепі—§ 4. Циій.? ска¬ 
зано, чтобы обратить вниманіе на слѣдующее. — ^иопйап1: въ 
343 г, —іп циа Гогіипа: рорніі Еошапі. Кампанцы думали 
тогда, что дѣло римлянъ проиграно.—§5.Іат: е тетогіа ехсезвіі. 
—ргаезійіит: Котатт. — роіегаі перевести какъ роззеі. — рег 
указываетъ способъ. — ай указываетъ цѣль. — § 6. ^иат іпітісе. 
Добав.: „и". —Ное —іат Ьос, чиой гесепііззітшп езі, е тетогіа 
ехсеззіі, <ріет ай тойит. —§ 7. Аде (къ гереіііе). Это—рито¬ 
рическая формула перехода, чтобы обратить вниманіе на новое 
болѣе сильное доказательство („прощу также"). Постановка аде 
при множ, числѣ показываетъ, что оно стало какъ бы междо¬ 
метіемъ.— сопіга („въ свою очередь") айтегЬіиш. — гере¬ 
іііе: тетогіа,—зрегейз сопі. йиЪііаііѵиз.— Ь.аЪеаііз = 
зсіаііз. — еі „п притомъ".—агйегепі. Любимая метафора 
Ливія о войнѣ и ненависти. — отшЬиз пепіг. — атЬо (а с с н з.) 
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означаетъ совокупность, въ противоположностьиіегдпе,гдѣ 
обѣ половины противопоставляются другъ другу._■§ 8 Аііе- 
гшп. Добав. „уже". —апшнп отвѣчаетъ на вопросъ1: „въ те¬ 
ченіе какого времени?" — шасёгапѣ „морятъ". — ігисійаіі 
имѣетъ оттѣнокъ безчестія и безчеловѣчности.--ргоре 
къ ехий. — ай ехігетит (іетрогіз)=ро8ігето.— § 9. Ьаее 
противополагается іИий въ слѣдующемъ §. —гез („явленіе") 
езі сказуемое къ раіі.—Піий относ, къ слѣдующему.—ех- 
зеегаЬШз „заклятой". — § ю. ех рагіе ееріі риторическое 
преувеличеніе! —той зшй „отвлечены", хотя эту фразу и слѣ¬ 
дующую (съ аѵосай зипі) лучше перевести въ дѣйствит. залогѣ. — 
ргоГеейіз: Ыпс, — аѵоеай зипй аЬ оЪзійіопе. — § и. іпіезіа 
зі^па Іеггі „выступить въ боевомъ порядкѣ". — Іетрезййет. 
Ср. „гроза военной непогоды" (Жуковскій).—пол отізегипй 
оѣзійіопет. Четыре противоположенія (т. н. антитезы), начи¬ 
ная съ НаппіЬаІ (§ 19) и кончая поп ошізегппі, расположены 
въ порядкѣ постепеннаго усиленія (т. н. градація). —§ 12. 
Регаз Ъезйаз. Это сравненіе еще болѣе усиливаетъ предыдущія 
антитезы. — ітрейі „инстинктомъ1“. —еопсйа1аз = дпае сопсі- 
іапіиг (§ 20, 2). — іге въ переводѣ можно опустить — аѵегіаз 
еопі. р о ѣепііаіів. — §13. Ьіпс реторичеекое преувеличеніе. — 
агае, (оеі... йеіиѣга, зериісга: мѣста общественнаго и частнаго 
богодочитанія. — іетегаіа „оскверненіе". Ср. надпись въ од¬ 
номъ изъ римскихъ колумбаріевъ: Не іащгііо, о тогѣаііз, геѵе- 
геге йеоз Мапез!—ѵіоіаіа „поруганіе". — ехреіепйі: ср. 25, 30, 
1.—Ьаигіепйі „упиться". — § 14. іпіигіа аЫ. га о <1 і. — цио- 
піат... сит: первое содержитъ объективную причину, второе— 
субъективную. — езѣ ѵізшп = ріаетіі — гееизаге:' Виррій — 
апсіог йеГесйопіз аѣ Котапіз (§ 3). —теі роіепз зит (§ 8, 6) 
„самъ себѣ господинъ",—ргаеіепрат... 1епі=попто<іо Іюпезіа, 
зей ейат Іепі. Нопезіа соотвѣтствуетъ сопіитеііаз, Іепі — сги- 
сіаіпіз. — § 15. іпзоіепй = іпзоіііа. — зиЪпіхоз = ехзнііапіез. — 
зрееіасиіит (предикативно). Наиболѣе знатныхъ плѣнни¬ 
ковъ вели въ тріумфальной процесеія предъ колесницей побѣ¬ 
дителя.— сагсеге. Разумѣется подземное отдѣленіе Мамертин- 
ской тюрьмы (т. н. ТаШашш), гдѣ были казнены Югурта, 
Верцингеториксъ, сообщники Катилнны. — Іасегаѣо... іег^о аЫ. 
Я и а 1 і ѣ. — § 16. ірвй.Котапі. —зйгріз: § 1, 2. —пейит „тѣмъ 
менѣе". — рагзигоз (еззе): отъ рагсо. Эта форма не встрѣчается 
въ классической прозѣ. — § 17. апіе относ, къ дтшп. —Мо 
еейеге „покориться судьбѣ", эвфемистически—той.— 
іоі ѣат аеегѣа „безчисленныя и великія страданія". — тзйчіс- 
іае „устроенъ". —§ 18. росиіит: съ ядомъ, -йаіит йіегій — 
§ 15, 5. — сігситі'егейіг. Ср. наше „круговая чаша", —отпі- 
Ъиз аеегѣіз іпйі{рііз<]ие: пепігит. — тапепІ==ех§ресіапі. 
ѵіпйіеаЬіі = ИЬегаѣіі. — <риі = иі (Гіпаіе) іі. — та^по го^о 
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(йаі.)=іп шарит г. — еі... еі „съ одной стороны... съ другой 
стороны”. — йезегіоз ас ргойііоз. Первое указываетъ на то, 
что кампанцы остались беззащитными, второе —, что они быта 
выданы врагу. 

Гл. 14. § 1. циаш относ, къ ріпгез. — ІЙ: самоубійство,— 
§ 2. пшШз заере. По-русски въ обратномъ порядкѣ и соеди¬ 
нить союзомъ „и“. Первое относится къ численности войнъ, 
второе къ повторяемости въ нихъ этихъ случаевъ. — ехрегѣат 
здѣсь въ страдательномъ смыслѣ. —сіетепѣіаш... Гоге 
зависитъ отъ Ьаий йіШйепѣез = сопйзі (Ш о 1 е з). — йеегеѵе- 
гипѣ: тіііеге, —§ 3. ииапѣит... роѣиегапі перевести послѣ 
аііепаііз (букв, „отвлекши*, „одурманивъ*). — ѵіпо аЫ. ід- 
зігиш. — § 4. іпйе = йеіпйе. — юіззо = йішіззо, ср. зепакш 
тійеге. — еотріехи: йаіо. — соііасгітапіез = соп^пе^еп(;е8. — 
§ 5. Ітріеѣае перев. существительнымъ. — тіпиз еШеаеет. 
Алкоголь и нынѣ считается противоядіемъ. — іп — для. — сит: 
ср. нижеслѣдующее іатеп. — апітат едівзепѣ противопола¬ 
гается ехзрігагипі и собственно = дышать, здѣсь „бороться со 
смертію". 

§ 6. рогѣа Іоѵіз. Вѣроятно, это названіе_происходило отъ 
близъ лежавшаго храма. — сазѣга: Фдакка. — Еа а Ъ1. 1 і п е а е. — 
аіае: конные отряды союзниковъ. — § 7. ошпіит ргітит = 
апіе отпіа. — агта і;е1а^ие: оборонительное и наступательное. — 
ргаезійіит Рипісит: ср. гл. 12, § 10.—§ 8. йеГегге „доставить",— 
ропйо: § 1, 10. —Шѣ. Полная фраза была бы ропйиз аигі Гиіѣ 
Йио тіііа зерѣпадгіпѣа ропйо. — § 9. Саіез... Теапит (бійісіпнт) 
остались вѣрны римлянамъ, — йе зепіепѣіа = ех зеніепѣіа.— 
йезеііит (еззе) отъ безличнаго йезсіінт езѣ (§ 15, 1). 

Гл. 15. § 1. сопѵепіеЬаѣ „не приходили къ соглашенію". 
Подлежащимъ сдѣлать Фульвій и Клавдій.—Гасіііз с. й а 1 = 
„склонный къ чему-ниб.“, ср. 23, 2, 6. — Гиіѵіо: Паѣ. розз. 
Имена консуловъ поставлены въ хіасмѣ, передъ Еиіѵіо 
азупйеіоп айѵегзаііѵпт. —§ 2. агЬіігіит „рѣшеніе".— 
геісіеЬаѣ (Йе сопаін) „предлагалъ перенести", ср. гл. 8, § 2,— 
іоіиіп предикативно, —§ 3. регсипсіапйі (къ роіезѣаіет) 
„разслѣдовать" (оффиціальное выраженіе). — роѣевѣаіет 
йегі отъ аефтт еззе.—соттишсаззепѣ сопзіііа (Сатрапі) 
„сообщали свои намѣренія“. — аіщиіз: аЫ. (§ 4, 1). —зосіогит 
Ьаііпі потіпіз. Собственно латиняне (часть городовъ Лація и 
латинскія колоніи) имѣли нѣкоторыя преимущества предъ со¬ 
юзниками, но обычно назывались вмѣстѣ, — Гогепі: § 15, 6.— 
§ 4. Ій поясняется слѣдующимъ пі зоіііеііагепкг. — сошпхШеп- 
йшп (еззе) „допустить"—йісеге: § 19, 1. - сгішіпіЬиз подозрѣ¬ 
ніями,—йиѣііз недоказанными. — зиЬісегепІиг „были подчи¬ 
нены". т. е. отданы на произволъ. — <ріі$: йаі (§ 4, 1).— дціс- 
Яиат репзі Гиіззеі. Репзнт собств. „отвѣшенное" (какъ напр. 
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количество шерсти, данное рабынѣ на день, для выпрядет, урокъ. 
Іѵііпі репзі ЬаЪео, я чистъ отъ всякихъ повинностей", ,не имѣю 
ничего^на совѣсти , „вполнѣ безразлично отношусь къ чему- 
нибудь . Іакимъ образомъ доносчиковъ нисколько не смущали 
результаты ихъ показаній и дѣяній. — циаевііопет: ер. рег- 
сипсіапДі. — ехзПпсіигшщие. Метафора, ср. наше „поту¬ 
шить дѣло . 5. АЬ = розѣ. — диатѵіз (аДѵегЬіит) собств. 
„какъ сильно хочешь" ^иат уіз), „какъ бы ни“, —поп ДцЬі- 
1агеІ:§ 19, 3. — Іатеп относ, къ дпапгта. — зирег = Де (только 
въ соединеніи съ те или геЬив). — аЬ Ноша: § 26. 1. — $ 6. 
ірзит „именно : посылка за рѣшеніемъ въ Римъ. — йітійепз: 
болѣе обычно тійепз. — ргаеіогіит: военный совѣтъ, собирав¬ 
шійся въ палаткѣ полководца (ргаеіогішп). — зосійт: § 1, і,— 
йештйагепі; съ оттѣнкомъ оффиціальности. — Ьисіпат: рогъ, 
которымъ подавали сигналъ смѣны 4 ночныхъ карауловъ (ѵі- 
^іііа). — § 7. реггехП. Приставка указываетъ, что онъ проѣхалъ 
черезъ городъ вплоть до форума. —ай: § 27, 1. —ргітига 
„сряду". — еИагі=ѵосагі. — та^ізіраіит: шттшп. Это было 
высшее должностное лицо не только въ Теанѣ, но во всей си- 
дицинской области, какъ тейіх іийсоз въ Капуѣ. — ЬаЪегеІ: 
аѣѣгасѣіо т о Д і. — § 8. ѵіг^щие саеві... регеиззі (зши): такъ 
повелѣвалъ законъ карать измѣнниковъ римскихъ гражданъ, 
которыми были кампанцы. — еііаіо едио „во весь опоръ",— 
регеиггИ: приставка указываетъ здѣсь только цѣль достиженія, 
а не пройденное пространство, ер. реггехіі въ § 7. — сопзейіз- 
зеі;: какъ судья, —едиез еііив „курьеръ“. — еііиз поэтич. 
слово; у Ливія только здѣсь и = сіЫ;о едпо. —Риіѵіо Паѣ. — 
§ 9. аЪ ІгіЪипаІі: ео стороны свиты, окружавшей Фульвія.— 
йііГеггі: письмо повелѣвало перенести рѣшеніе дѣла въ 
Римъ. — іпІе§тат (предикативно), ср. іойш въ § 2.~-йе 
Сашрапіз относ, къ гет.—пецие = зеП поп. — гезоіиіаз. Письмо 
было написано на воскѣ, налитомъ въ деревянный футляръ изъ 
двухъ половинокъ, завязанныхъ шнуркомъ, къ которому при¬ 
крѣплена была печать. Этого шнурка съ печатью Фульвій не 
разрѣзалъ. —іп ртешіо. По-русски на вопросъ: куда? —Іе^е 
(а Ъ1. т о Д і) ацеге: привести въ исполненіе постановленіе закона 
касательно извѣстнаго преступленія (въ данномъ случаѣ измѣны, 
караемой смертью). —§ Ю. зегшп: поздно явившееся.—роззеі 
б е з л и ч н о—§ 11. Сопзиг^епіет: съ сѣдалища претора на три¬ 
буналъ. Перевести полнымъ лредлож. съ „когда". —Таигеа: 
соё’пошеп поставлено раньше по теп.—ѵайепз „съ увѣрен¬ 
ностью"..—іпеіатаѵіі сильнѣе, чѣмъ арреІІаѵЦ. — тігаЬипйиз 
здѣсь „спрашивая съ." -чшйпат зезе ѵеііеі. Глаголъ ѵоіо, 
по аналогіи съ го^аге,соединенъ здѣсь съ двойнымъ зини- 
тельн. (^иіД те ѵіз „чего ты отъ меня хочешь?" —§ 13. 
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пе^агеі... еззе = (тойо) йісегеі вши поп... —ргоіесіо (айѵег- 
Ьіпт) „разумѣется11, ваііз союроіет „не совсѣмъ въ сво¬ 
емъ"...—тойо къ йісегеѣ.—Мойо... тойо „то... то“. — § 14. 
Сіиапйоірійет (=фіопіат) соедин. съ соріа еайет езі.—соріа 
„возможность". • реіяіиг „да отыщу я“,- а ѵігіиіе теа,— 
ѵіпйісіа „освобожденіе11.—ѵезіе аЫ. іпзітт. —рег айѵег- 
8ШП „прямо въ11-. — ігапзйхиз „пронзивъ себя" (§ 15, 2)— 
тогіЬипйиз = тогіепз. Ср. § 12, 5 и 25, 37, 12. 

Гл. 16. §1. Цша къ аеіаегапі.— еі сріой... еі ріегасще аііа 
подлежащія къ аеіаегапі(§31).—^цой — ійоріой.—йе... зеп- 
іепііа: гл. 14, § 9, —зиЪ „незадолго до11 (ср. „подъ вечеръ").— 
§ 2. пецие зиа 8ропіе: онъ былъ въ Калахъ въ заточеніи, какъ 
знатный кампанецъ и врагъ римлянъ. — іпіег ееіегоз зепа- 
іогез. — чиігііагеі (того же корня, что чиегі) „горько жало¬ 
вался11.— циіа... роззепі (мысль Флакка § 17, 2) къ іиз- 
зіззе. § 3. шетогаіа = сопшіешогаіа. — ай „въ отношеніи 
къ1... зиЬ (ср. § 1): онъ не успѣлъ еще произнести всей рѣчи. — 
ѵігрз (метонимія) = уегЬега.—Іе^е а^е: гл. 15, § 9.— 
§ 4. аисіогез зипі сообщаютъ,—Гиегіі: § 15, 5, —зі еі ѵійе- 
геіиг формула вѣжливости (ср. франц. з’П ѵоиз ріаіі), умы¬ 
шленно понятая Флаккомъ буквально. — іпіерат: гл. 15. § 9,— 
іпіегргеіаіит еит: формулу „зі еі тійегеідг11. —диій.„ йисе- 
геі зависитъ отъ аезіітаііопеш = агѣіігішп. — е „полезнымъ 
для“... 

§ 5. гейііит езі безлично. — еарііа гегшп рпЫісагпт = 
ргіпсірез сіѵііаііз. — § 6. ай: § 27, З.^-зоеіогшп Ьаііпі поті- 
піз: гл. 15, § 3. — Йаіі „розданные", — аііа = сеѣега.—ѵепит 
Йаіа = ѵепйііа езі. — §7. Ѣе игЪе а^гоцие Сариае.—геИфіа... 
Гиіі: послѣ наказанія кампанцевъ. —сопзиііаііо, вѣроятно, въ 
римскомъ еенатѣ, —фііѣизйат... еепзепііЪиз аЫ аЪз. е’аи- 
зае, —ргоріпдиат: къ Риму. — Сеіегит = § 30, 4, —ргае- 
зепз: вынуждаемая тогдашними обстоятельствами. — отпі (= от- 
пі5 ^епегіз) Гегіііііаіе аЪ1. сапзае. — аіщиа въ презри¬ 
тельномъ смыслѣ.—агаіогит: арендаторовъ государственной 
земли (а^ег риЫісиз). - § 8. ІІгЫ Ггерепіапйае йаі ііпаі. 
(§ 9, 3).—Ггечиепіапйае „заселенія". — іпсоіагит: лицъ, 
не имѣвшихъ права гражданства. — іпзіііогит: мелкихъ тор¬ 
говцевъ. — іесіа = аейійсіа (метонимія). — рорціі Котапі 
&геп. р о 8 з. — § 9. іапщиат: на самомъ дѣлѣ Капуя перестала 
быть городомъ, лишившись городского устройства и управленія.— 
еогриз... еіѵііаііз: тамъ остались только йейііісіі, не имѣвшіе 
возможности составить политическую организацію,— 
сопсШшп: обычное у Ливія обозначеніе неримекихъ полити¬ 
ческихъ собраній. — та§чз1гаШ: туземныхъ, —§ 10. сопзйіо 
„совѣщаній11. —ішіііиз... зосіаш „ничѣмъ не связанная между 
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собою".—пиШиз геі завис, отъ зосіаш (§ 6, 6).— ай еоп- 
зепзшп: противъ Рима. — тіззигоз зе=раігез. — § 11. еот- 
розііае „устроены". — еопзіііо (аЪ 1. тойі) „съ. обдумаи- 
ностью",—аЬ отпі рагіе во всѣхъ отношеніяхъ. — іп пиііат 
безъ всякой.—гшшзцие,, разрушеніемъ". Ср. 22,18, 7. —§ 12. 
етоіитепіо: для Рима. — Іепііаііз, такъ какъ могли бы раз¬ 
рушить весь городъ. — зресіез „видимость", „слава".—гиіпіз 
йаі отъ іп^етиіззепі— еігеа айѵегѣіиш. — § 13. ехргезза 
езі — Ьозѣі: прежде всего у Ганнибала. — <рат піЫІ: ср. для 
перевода гл. 6, § 7 днат Ьанй тиііпт. — ай... еззеі = ай інепйоз 
еоз, дщ іп Мет геееріі еззепі 

14. Отправленіе П. Сципіона главнокомандующимъ 
въ Испанію. 

Гл. 18. § 1. Мег Ьаее = іпіегеа. — пес... пее раздѣляетъ 
на двѣ пасти Нізрапіае рорыіі, попему эти слова и не имѣютъ 
при себѣ особаго сказуемаго. Болѣе нормально было бы Нізра¬ 
піае рориіогшп. — еіайеш: гибели Сципіоновъ (25, 32 36). 
йеГесегапѣ а Вошапіз. — йеІісіеЬапѣ ай Рошапоз. — § 2. ге- 
ееріат: § 20, 3. —§ 3. Иее Іаш... заііз еопзіаѣаг, фіат 
„и не столь доетатопно было выяснено... какъ". іБий 
поясняется слѣдующимъ (еиш) ехігаогйіпагіа... еззе. — иѣі = іп 
еа ргоѵіпсіа. пМ. — ехігаогйіпагіа = ехішіа. § 4. аііі аііит: 
въ сенатѣ избиратели раздѣлились на нѣсколько группъ (аііі), 
каждая изъ которыхъ называла одного кандидата (аіішп). 
розігетит = розігето. — йесигзиш езі безлипно. ргс- 
еопзиіі егеапйо йаі Ппаі. (§ 9, 3). — § 5. ехзрееіаѵегапі, 
иі. Бремя объясняется тѣмъ, пто ожиданія были напрасны, 
а конструкція — тѣмъ, пто ожиданіе выражено, какъ жела¬ 
ніе. _ потіпа ргойіегепіиг: оффиціально заявили свою кан¬ 
дидатуру предъ магистратомъ, на сотійдш, одѣтые въ бѣлдю 
(салйійа, отсюда н наше „кандидатъ") тогу, и притомъ въ 
трехнедѣдьный срокъ отъ эдикта о выборахъ до дня ихъ. 
йезНМа „отставлено", т. е. оказалось тщетнымъ, гейіпіе- 
егаіиз езі — § 6. ііацие: § 22, 5, —іпорз сопзіііі: граждане 
не знали, кого"выбрать. Слова эти имѣютъ уступительный 
смыслъ, какъ показываетъ слѣдующее іатеп. — сатршп Магй- 
нш. — ѵегзі еіѵез. — еігешпзресіапѣ посматриваютъ съ ожида¬ 
ніемъ. — аііогит аііоз — іп'ег зе. — іпТиепііиш перегляды¬ 
вающихся вопросительно.—§ 7. сшп іпѵегзпш. реіеге 
званія полководца,—іп зирегіоге... Іоео на холмѣ, бывшемъ 
на сотііінт. — ипйе=ні (сопзесиі) іпйе. §8. еіатоге ас 
Гаѵоге (Ьепйіайуз) „одобрительными криками". —отіпаіі... 
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випі: выразили предзнаменованіе, и притомъ счастливое, такъ 
какъ восклицанія были одобрительныя.—Геііх Гаизіипщие. 
Обычная аллитерація оффиціальнаго языка. Синонимы раз¬ 
нятся тѣмъ, что первое слово имѣетъ самый общій смыслъ, а 
второе примѣняется всегда въ религіозномъ значеніи и гово¬ 
рится о счастьѣ, посылаемомъ богами. —§9. Іиззі: отъ предсѣ¬ 
дателя. — іпіге зи&а&шт приступить къ голосованію. — ай: 
25, 39, 6. — еепіигіае. Со времени реформы центуріатскихъ 
комицій въ 241 г. ихъ было 350. — Ьотіпез: отдѣльные люди. — 
шззегипі іегтіппз іесЬнісиз для утвержденія про¬ 
екта закона, внесеннаго въ центуріатскія комиціи. —§ 10. ге- 
зейегаі отъ гезЫо. Выборъ времени объясняется тѣмъ, что ре¬ 
зультатъ его продолжался и впослѣдствіи.—ітреѣиз... агйогчие 
(Ьепйіайуз) „бурный порывъ одушевленія11.—§ 11. Аеіаііз: 
ср. выше, § 7. — тахіте по сравненію со всѣмъ другимъ.— 
потеіщие соедіш. съ ргоГісізсепііз. Имя могло служить дур¬ 
нымъ предзнаменованіемъ потому, что Сципіонъ покидалъ два 
семейства, носившія еще трауръ (йшевііз отъ ііншз).— іп еаз 
ргоѵіпеіаз: 25, 36, 16 Нізрапіае. 

Гл. 19. § 1. (}иат къ зоііісііпйіпет спгапкріе. — аЪ: § 26,2. — 
айѵоеаіа сопііопе при посредствѣ магистратовъ, такъ какъ въ 
бытность въ Римѣ проконеулъ былъ частнымъ человѣкомъ,— 
ііа относ, къта^чо... йіззегиіі. — тадпо еіаісщие апіто указы¬ 
ваютъ на мужественный и возвышенный образъ мыс¬ 
лей, на его самосознаніе. — § 2. гезейегаі: гл. 18, § 10. — зреі. 
Сепеі при ітріегеі неологизмъ, по аналогіи ріеппз сит 
»епеі — чиапіат: зрет. —Ьитапі съ намекомъ на высшую 
силу боговъ. —г айо ех „расчетъ, основанный на...“. — виЬ- 
іеете внушить,—§ 3. чиайат „какимъ-то особеннымъ".— 
еагшп: уігкіпш. — сотрозііиз (М4) одаренъ умѣньемъ. — § 4. 
ріегачие завис, отъ а^епз. —арий тиШіийіпет: на глазахъ 
толпы. — иѣ относ, къ ѵіза. — Йіѵіпііиз относ, къ топііЗ. Такое 
поведеніе Сципіона напоминаетъ, напр., Магомета. —зіѵе... зіѵе 
потому ли... или для того. — егаі обладалъ. —еарй... апіті 
^еп. ^иаііі —ехзечиегепіиг Ьотіпез. —§ 5. Ай Ьос: къ бы¬ 
строму исполненію своихъ приказаній. — іпйе усиливаетъ аЬ 
іпШо: его общественной службы, начавшейся съ облаченія въ 
мужскую тогу. — апітоз настроеніе. — аейет Іоѵіз Орііті 
Махіті. — іп зесгеіо ближе поясняетъ зоіиз. — іетриз іегегеі = 
іетрпв береге!. — § 6. сопзиііо... Іешеге относ, къ ѵиі^аіае. 
Первое указываетъ на то, что къ распространенію этого слуха 
былъ причастенъ самъ Сципіонъ, второе—,что это дѣлалось 
безъ его вѣдома. — зіігріз... йіѵіпае (^еп. розз.) — еззе ука¬ 
зываютъ на содержаніе оріпіо. — § 7. Ніз тігаеиііз: § 9, 1,— 
еіиза: 22, 18, 3. —диіп роііиз: 22, 41, 4. — аиега езі —§ 8. 
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аззітиіаіа истинѣ, выдуманное. ■—Ьшпапае = Ьопшшт.— § 9. 
фііѣиз. на эти чудеса, іапіат гегит шоіеш „такую тяжелую 
задачу". 

§ 10. ѵеіеге: дяди и отца Сципіона, — тіШдт = рейіішп, 
какъ противоположность ефіііез. — айіиіог: ср. наше „адъю- 
тантъ , хотя Силанъ былъ старше Сципіона. — ай гез ^егешіаз: 
для похода. § 11. аЬ озіііз ТіЪвгіпіз: при впаденіи Тибръ 
раздѣлялся на два рукава, — игЬе = ін пгѣе (22, 18, 7).—-еі 
ірзі, какъ и упоминаемые ниже (§ 13) массилійцы. — § 12. 
сопѵепіит. Подобныя собранія обычно устраивалъ намѣст¬ 
никъ по прибытіи въ провинцію для принятія привѣтствій 
отъ туземцевъ и для отдачи имъ надлежащихъ приказаній. — 
ай Гатаю: § 27, 1. — еіиз: объ его приходѣ. — § 13. виЪсіисі 
іп іеггат. — оШсіі саиза ради почета. — Гиегапі: § 15. 5. — § 14. 
зизрепзіз „колебавшимся". — ѵагіеіаіе:. гибелью Сципіоновъ и 
побѣдою Марція. — еіаіо: выше, § 1, — аѣ: выше, § 1, —Гегох 
„ заносчиваго “, — ехсійегеі оге. У насъ другая метафора: 
„срывалось". — ошпіЬиз йаі. въ зависимости отъ іпеззеі — й- 
йез увѣренность. 

Гл. 20. § 1. аЬ: §26, 1, — йеіпеерз здѣсь опредѣленіе 
(§ 30, 2). — ргоѵіпеіат: впослѣдствіи Нізрапіа сіѣегіог. — § 2. 
Ггиейш... зепііге: смѣшеніе двухъ образовъ — плоды пожина¬ 
ютъ, а резудьтатъгзамѣчаютъ. — зепйге Ьозіез асе. с. іпГ. отъ 
раззі. — сшп Ме=ййе1ііег. —§ 3. ѵегегі 8сіріопет. — § 4. 
Зиссевзіі: какъ пропреторъ. — іпйе = йеінйе.—йейисіі зппі.— 
айеипйа... айіііз отъ асііге „предпринять". —§5. гайо... геййі 
„данъ отчетъ".—Йшогіз (#еп. оМ.): въ страхѣ, основанномъ 
на трусости. — оЬогй къ іішогіз. — таіогет — ео таіогет въ 
соотвѣтствіи съ цио тінпз. — теіит: страхъ, основанный на 
разсудительности. — § 6. йіѵегзі (предикативно) „по проти¬ 
воположнымъ направленіямъ".—біз^опіз(^еп. роза.) Шіпз.— 
ргохітиз предикативно. 

15. Подвиги Сципіона въ Испаніи въ 210 г. 

Гл. 41. § 1. йейиейз противоположно зпѣйпсі въ гл. 19, 
§ 13. — зосіогиш испанскихъ.—еіаззет = паѵез Іоп^аз. — іпйе: 
изъ Тарракона. — реіеге „плыть". —§ 2. аііодиепйоз езве.— 
зирегіиегапі с. йаі. „пережили".— § 3.апіете (§30,2) „изъ 
бывшихъ"...—іпгеастегііо — орііто іпге.Обычная формула,— 
§ 4. ѵійегеш: § 23, 2, 6. — Гогіипа: событія послѣднихъ лѣтъ. — 
еа = іапіа, — ріеіаіе. Это слово имѣетъ общее отвлеченное зна¬ 
ченіе: „исполненіе кѣмъ - ниб. своего долга передъ тѣмъ,. кому 
исполнять онъ обязалъ", здѣсь „преданность". § 5. атіззатг. 
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въ уступительномъ смыслѣ („хотя она казалась"...); скорѣе 
ожидалось бы ашіззае, согласованное съ ргоѵіпсіае. — тіе^гат 
(предикативно) „въ полной неприкосновенности". —§ 6. 
(Іешп: § 1, 1, — рагепшз а^ие а^атиз: направимъ наши 
помыслы и дѣйствія. — рго. гіра: охраняя берегъ, но не 
переходя черезъ рѣку. — иіѣго: переходя въ наступленіе.— 
Чиат... рго: § 29. —аиѣ... аиѣ указываютъ въ краткихъ чер¬ 
тахъ на содержаніе двухъ главныхъ частей рѣчи. —§ 8. пій- 
Ііиз... роззипѣ. Порядокъ: іп пиіііпз (Ьотіпіз) апіто шіпиз оЬ- 
ИЙегагі („изгладиться", метафора отъ уничтоженія буквъ на 
восковой табличкѣ), чпат іп тео. — циірре сиі ( = цша тіЬі) 
указываетъ на слишкомъ несомнѣнный фактъ, почему и соеди¬ 
нено с. іпйісаѣ. — аііий зирег аііші: § 14, 4.—Гипиз: гл. 18, 
§ 11 Іппезйз. — 9. иѣ... На „еъ одной стороны... еъ другой".— 
ѣатіііагіз: моего дома. — зоііѣшіо „опустѣніе".—риЫіеа къ 
і'оіѣша. — зитта гегит благосостояніе государства.—Еа = іа- 
1І8. — ѵіеегітиз: всетаки остались побѣдителями,—§ 10. Ѵеѣега 
Ъеііа. — § 11. Іат чшсі... тетогет сказано кратко вм. іат 
("„далѣе") дній (= сиг) соттетогет, фіоѣ Ьос Ъеііо атіззі зіпѣ.— 
ОтпіЪиз... еМіЪиз йаѣ. — айпі: при Тицинѣ л Каннахъ.— 
циШиз аЫ. — ипизотпіит усиливаетъ шахіте. — циісі аііисі... 
циат риторическій вопросъ=пМ аііші чнаш. —§ 12. 
АМе: гл. 13, § 7. — иШтшп: по времени. — сазіга... НаппіЬа- 
Іет приложеніе къ ѣеггогет и раѵогет. — гита (гл. 16, §11) 
„развалѣ". — Ьаес: ѵігіпз рориіі Потапі. — зігаіа: лежащее.— 
§ 13. ѵайепѣі НазйгиЬаІі Паѣ. отъ оЫіѣівѣіз. — циі перев. че¬ 
резъ „онъ". — пиііит = усиленному отрицанію поп. Не совсѣмъ 
логичный оборотъ обыденнаго языка, такъ какъ вмѣсто 
дѣйствія отрицается подлежащее, которое на самомъ дѣдѣ суще¬ 
ствуетъ. — сІисѣи аизрісіоцие. Сципіонъ былъ не только во¬ 
ждемъ войска, но и главнокомандующимъ его, такъ какъ имѣлъ 
право совершать аизріеіа, что было присуще только одному 
главѣ войска. Ему же одному поэтому принадлежала и верхов¬ 
ная честь побѣды. Отсюда говорилось іпсѣп Іе&аѣі апзрісііз 
ішрегаѣогіз. — Ьае: въ Испаніи. — Шаз: въ Италіи. — зизѣіпие- 
гипѣ „позволили"... —§ 14. зесиМа, ргозрега... Іаеѣіога... те- 
Ііога предикативно, перев.нарѣчіемъ.—§ 15. риізі зппѣ. — 
ѣоѣа іпзиіа аЫ. зерагаѣ. — гееерѣацие опредѣленіе къ рго- 
тіпсіа. — § 16. іѣег... НаппіЬаІ. Переводъ фразы надо начать 
съ НаппіЫ, а етепзиз и сотрпізнз перевести сокращенными 
относительными предложеніями. — ѣгерійа ѣи^а аЫ. шо- 
йі. — іпсоіиті зіЫ — § 17. еопѵепіаѣ. Отъ него завис, асе. с. 
іпі ѵоз... знзііппіззе... шшс еозіеш... апішіз Нейсеге. Смыслъ: что 
можетъ быть менѣе приличнымъ для воиновъ, какъ то, что, 
поддержавъ отечество въ тяжелую минуту, они падаютъ 

94 



ПОДВИГИ СЦИПІОНА ВЪ ИСПАНІИ. XXVI 41.18-42.4 

духомъ при благопріятномъ положеніи дѣлъ. — сшп Наппі- 
Ъаіе: на сторонѣ Г.—Ыс: въ Испаніи. — аеииепѣиг: въ почет¬ 
номъ обозначеніи рагепШшз Сципіонъ хочетъ приравнять 
дядю къ отцу. — зизйпиіззе сочинено съ іеі'ісеге (азупіеіои 
айѵегзаііѵ ит), тогда какъ по смыслу оно должно быть под¬ 
чинено ему.Перевести дѣепричастіемъ, — еозйет == тоз. — 
іНіе: въ Италіи. 

§ 18. ргаезійез: ср. ргаезійішп. — сепѣигііз отпіѣиз Да!, 
отъ Гиеге аиеіогез („внушили”). — Мет = іійеш. — аи^ирііз 
аизрісіізсріе здѣсь синонимы: „всякаго рода гаданіями". 
Собственно первое слово означаетъ знаменіе, наблюдаемое авгуромъ, 
а второе наблюденіе только надъ полетомъ, крикомъ и ѣдой 
птицъ, —аиегигііз аизрісііздие ег рег: § 31. —посіигпоз... 
ѵізиз: гл. 19, § 4. — рогіепйипі „возвѣщаютъ”, —§ іэ. тахі- 
тиз = ѵегіззітиз. — ай = издпе ай. — Ьое іетриз = ктс йі- 
ет. — позігат (къ еззе) предикативно. —ехіогре соста¬ 
влено ~изъ ех и ѣегга. — Ьіпе къ ехіогге. — Гоейа Ги§щ: ср. § 16, 
ігерійа %а. - § 20. зиЫеіѣ: гл. 19, § 2.—ргоре перев. послѣ 
иі (сопзееиііѵит). — аііі: ріпгаііз объясняется тѣмъ, что 
вмѣстѣ еъ полководцемъ понимается и его войско. — § 21. іп 
іііозіпцтиіѣ = іпзіаіШіз. Азупйеіоп зитшаііѵит. Ргае- 
з е п 8 ^указываетъ на неизбѣжность исполненія дѣйствія. — аЬ 
СеШЪегіз поз йезегН зшпиз. — ^иае... еаиза... Гиіі = ій, <ріо<1 
Мі саиза. — § 22. еоіге... іп ипит: прійти къ полному едино¬ 
душію. — зиЪбИ: отпрыску (метафора). — ѵеіиі къ ассізіз. — 
аееізіз: „обрубленныхъно не отрубленныхъ совсѣмъ, —зѣіг- 
ріЬиз: два убитые Сципіона, —§ 23. А?йе = йисііе. — сит 
среди. — тиШз ГогііЪиз. Правильнѣе было бы тпШз еі ІогИгаз. — 
§ 24. Вгеѵі іетроге. — Гасіат = еійсшп. — позеііаііз = позсі- 
1І8. раігіз раігиііціе §еп. о Ъ і е с ѣ. — оріз ѵиііішще ^еп. 
8 и Ъ і е с ѣ. Первое указываетъ на. нижнюю часть лица, сосѣднюю 
съ ртомъ, второе — на верхнюю, сосѣднюю съ глазами. — Ипеа- 
тепіадие („постоянныя черты лица“ въ отличіе отъ мимо¬ 
летныхъ его выраженій) а е с п 8. вм. ожидаемаго §• е п е ѣ. — § 25. 
геѵіхіззе отъ геѵіѵізсеге. — гепаѣит еззе. — Бсіріопет: отецъ 
оратора. 

Гл. 42. § 1. геііеіо... Ѵгаіееіѣ = геіісцііѣ еі ігаіесіі. —§ 2. 
ео іасіо = еа ге (аЫ. са'изае). — отпез=ігезехегсііи8Роепо- 
гит. — пее=пеѵе.—§ 3! ірзат: добав. „ по еебѣ".—Ьозііит § е п. 
р о 8 8.—Ъеіііео аррагаіи („военными запасами”): § 11, 5, —§ 4. 
ргаеіегеа вводитъ третье основаніе для осады города.—зарер 
(„у“) сказано по отношенію къ уровню воды, ср. франц. зпг 
тег. — диапіаеѵіз какого угодно, большого (ѵіз отъ ѵоіо). — 
пезеіо ап = ібгіаззе. Это выраженіе стало нарѣчіемъ и не влія¬ 
етъ на конструкцію. — диа рагіе.—позіго... тагі: Средизем- 
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ному. —§ 5. ігеіиг безлично, —е1аз$е = ешп еіаззе. — сіг- 
ситтіззиз посланный въ объѣздъ. — тойегагі соразмѣрить. — 
§ 6. аЬ ШЬего = розіхраш аЬ НіЬего рго&сй егапі Разстояніе 
между Эбро и Новымъ Карѳагеномъ составляетъ 487 килом.; 
пройти его въ указанный срокъ сухопутнымъ войскамъ почти 
невозможно. — аЬ ге^іопе. Чаще е ге^іопе (гл. 5, § 7). — игЪіз 
,,части"... — риа: выше, § 4. — розііазппі — Ьіз (Йаі) сазігіе. — 
&опз: обращенная къ городу. — оЪіесіит езѣ. — § 7. Мгіео: 
юго-западному.—іпігогзиз геігасіиз уходящій въ глубь стра¬ 
ны.— раіепз: шириною въ... — § 8. Ниіиз къ віпиа. — аЬ аИо 
(къ оѣіесіа) со стороны открытаго моря. — ргаеіегдиаш „кромѣ 
какъ" (обычно съ диой).— АМео = аЪ АГгісо.—ѣиѣит пре¬ 
дикативно.—АЬ іпііто зіпи: съ наиболѣе вдавшейся части 
залива. — Іитиіиз із ірзе приложеніе къ раепіпзпіа.— 
раиіит къ іикит. — іпеепае аШіийіпіз ^еп. д и а Ш. — 
иіситдие смотря потому... ли, —ехаезіиаі (поэтич. слово) = 
сгезеіі — § 9. Сопііпепіі (§ 9, 2) къ сотшплі. — Чпйе = аЬ еа 
рагіе. — сит сопсезвіѵит.—іатрагѵіорегіз(§• еп. ргеѣіі): 
потребовало бы самаго незначительнаго труда. — § 10. зеи 
озіепіапз... зіѵе иѣ: § 31. — зиЬеипѣі зіѣі. — гесигзиз отсту¬ 
пленіе. 

Гл. 43. § 1. Сеіега: вѣроятно, упомянутый раньше (гл. 42, 
§ 6) йпріех ѵаііпт. — озіепіапз ночти = угрожая. — іпіепіі 
предикативно. — ошпіа... сопагі а с с. с. і п 1. отъ кроющагося 
въ топпіззеі ѵегЬит Йі сепйі. —отпіа асе. отъ еопагі.— 
иѣщие на всѣхъ пунктахъ. —ргіто іпіііо оЬзійіопіз. — § 2. 
ці... озіепйегеі еі... Гаеегеі. Предложеніе цѣли зависитъ отъ 
йівзегдіі — гаііопет цѣлесообразность. Оригинальность его во¬ 
инскаго плана состояла въ томъ, что онъ началъ не съ битвы, 
а съ осады. — ройепйае игѣіз. — § 3. шшп. Добав. „лишь".— 
орегіз... етоіитепіі (#еп. о Ъ і.) завис, отъ гаііопет.— ехае- 
іат. Кайопет ехщеге (чаще іпіге) „точно разсчитать", „под¬ 
вести итогъ". — ехасіат ЬаЬеі: ср. образованіе франц. разве 
іпйейпі (25, 28, 5.). —ѵеге дѣйствительно. — серегШз Гиі. 
ехасіиш для означенія несомнѣнной увѣренности. — § 4. 
гедыш рориіогитщие Испаніи. Первое можетъ указывать на 
монархіи, второе на республики. — зішиі = зшиМре.— зиЬ 
подъ властью. —§ 5. ресипіа военная казна. — зіпе диа по 
смыслу должно стоять послѣ педие, которому соотвѣтствуетъ 
дальше еі цнае (ресипіа). — поЬіз... изиі йаі йпріех. — § 6. 
аррагаіиз ЬеШ: гл. 42, § 3. — іпзігпеі: снабдитъ всѣмъ необ¬ 
ходимымъ.— пийаЬіі: лишитъ веего необходимаго,—§ 7. игЬе 
завис, отъ Ройепшг. — рогіи едгедіо аЫ. с а из а е: -ипйе = 
иі (сопзесиііѵит) іпйе. — диае... розсипі подлежащее къ 
зиррейііепіиг („доставляется"). —()иае служитъ дополненіемь 
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и къ йетрзегітпз. — тадпа... таіога предикативно.— 
йетрзегітиз: § 3, серегіѣіз. — § 8. агтатепіагіит арсе¬ 
налъ. — гесерѣасиіит складочное мѣсто. — зіаііо (штшп) мор¬ 
ская станція. — іттіпеѣ „грозитъ11: можетъ нокорить. 

Гл. 44. § 1. Ма&о: коммендантъ осажденнаго города, — іп- 
8Ігиі = аррагагі. — еі ірзе, какъ римляне. — § 2. орропіі Кота- 
пІ8. іпзійіі (§ 10, 1) .„занимаетъ11. — Ішпиіо къ ітропіі (§ 9, 
2). шиІШийіпеш аііат жителей. Порядокъ: іиЬег тпіііітйі- 
пет аііат іпіепіат (внимательно слѣдя за) ай отпіа (=ас! отпез 
сазиз)осснггеге (ео), цно...—ѵоеаззеі = іпі ехасіпт прямой 
рѣчи. — § 3. іп ѵіа города. — Гегепіе ведущей. — ргаееіріепіе 
„согласно11... — зиЪвійііз зиттіМепйіз йаѣ. при ргоріогез вм. 
ай с. асе. — § і. Ьаий ітрагез Шоіез. — ейізіз (йаі): на 
разстроенные ряды непріятелей. — гесеріиі сесіпіззеі 8сіріо, 
который, конечно, сдѣлалъ это не самъ, —іггиріигі Іиіззе. Безъ 
ѵійегепіиг, послѣ ні стояло бы іггарідігі іиегіпі, безъ пі — іг- 
гиріззепѣ. — § 5. раѵоге ацие іи^а Ьепйіайуз.—йезегѣае 
съ нарухпеніемъ долга службы (ср. „дезертиръ11), чѣмъ этотъ 
глаголъ отличается отъ геішреге, значащаго „покидать вооб¬ 
ще • Ова рагхе. § 6. Циой не только объединяетъ предыду¬ 
щее, но указываетъ и на послѣдующее тпШз... еззе. — диет 
іиптіпт. — диет... ѵоеапі „такъ называемый". — ехсііоз іге = 
ехеігі еѣ іге. —§ 7. ргае зе (§ 30, 2) ..находящихся"... —орро- 
зШз: подъ прикрытіемъ. — отпіз ^епегіз ^еп. дпаііі къ 
іекгат. — іп гет: 22, 3, 2, —§ 8. диойдие... іпіегегаі отно¬ 
сится къ слѣдующему. — іпіегегаі отъ безличнаго іпіегезѣ.— 
ѣезѣіз зресѣаіогдие Ьепйіайуз. — сиіиздие (тазеиііп.) въ 
ем. сущеетвит. —§ 9. іп ѵиіпега ае іеіа Ьузіегоп рго- 
і е г о п. — іііоз: Котапоз. — зирегзѣапіез на стѣнахъ. — агее- 
ге = ітрейіге.— § 10. аѣ паѵіЬиз: экипажемъ. — іпйе = аЬ па- 
тіЪцз. — айЬіЬері можетъ быть, по духу языка, соединено только 
съ тіз, но не еъ йштіідз (г е п ^ т а). Корабли могли произвести 
только смятеніе, помощь же отъ нихъ въ дѣлѣ осады была ни¬ 
чтожной. — § 11. аррііеапі („пристаютъ къ берегу") непере¬ 
ходно отъ легкоподразумѣваемаго дополненія паѵез. Под¬ 
лежащее папіае. — диа: выше, § 5. — сегіатіпе: §9, сегіаѣіш. 

Гл. 45. § 1. ех іп^епіі еоріа: вслѣдствіе большихъ запасовъ. — 
іеіогит къ тіз ж еоріа. — зиррейііаЬаі (непереходно) „было 
въ изобиліи11. —§ 2. аедие тоета (а с спз.) йеіепйеЪапѣ. — 
диат: § 22,4. — тоепіа п о т і п а і — Еагае. Добав. „только “. — 
аІШийіпі тоепіша. — диаедие (отъ диіздие) зсаіае. — § 3. ешп 
еопсеззіѵпт,— зиттиз диіздие: всякій разъ какъ кто за¬ 
бирался на самый верхъ лѣстницы. — еѵайеге іп тпгпт.— 
зиЬігепѣ по лѣстницѣ. — опеге людей, стоящихъ на лѣстницѣ. — 
Сгап^еЬапІиг зсаіае. — зіапШшз зсаііз а Ы. а Ъ з. устунле- 
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нія, — сит с а и 8 а 1 е. — саИ^тет... ойийіззеі: отъ чрезмѣрной 
высоты у нпхъ темнѣло въ глазахъ, и дѣлалось головокруженіе. 
§ 4. ірзо зиссеззи: по мѣрѣ возраставшаго успѣха защиты. 
§ 5. зрет соединено сперва съ § е и е I. (ргаезепѣіз фііеііз), а 
затѣмъ съ асе. с. іпі. (зсаііз... зніз, § 31). — аЪ послѣ. оЬ- 
зеззіз йаі — согопа: 23, 44, 3, —орега: укрѣпленія. — <НШ- 
сіііа ай оррщршйшп. — ішрегаІогіЪиз зиіз къ ѣетраз йакга. — 
§ 6. Ѵіх: азупйеіоп айѵегзаНѵит.— сопѣіеиегаі; отъ 
сопіісезсо. — аЬ йеіеззіз іат ѵиіпегайздие относ, къ ассіреге. — 
гесепѣез іпІе§:гоздие: еще свѣжимъ и полнымъ силы. — § 7. 
Ірзе подлежащее къ зесшп йихіі. Переводъ начать съ фразы 
иі... йееейеге. — аезіигп йееейеге=наступаетъ отливъ. — <рой 
(добав. ірзе) ...ЬаЪеЬаѣ причина къ йпхіі — еае: сшпЪае. — 
зійегепѣ (§ 17,1) „садились на мель". — рейіЪизаЫ. іп зігпт.— 
§ 8. йіеі: § 8, 1. — еѣ ай ій, ииой: кромѣ того. — зиа 
зропіе къ ѣгаІіеЪаѣиг (іп таге).—огіиз: отъ огіог. — іпеііпаіит 
зіа&пит сбывающую воду. — аезіиз: сбывающій. — шпЫПео 
а Ы. огь Іепиз. которое всегда ставится сзади того слова, кото¬ 
рымъ управляетъ. — § 9. сига ас гаѣіопе (Ьепйіайуз) „ста¬ 
рательнымъ разслѣдованіемъ". —ѵеіѣепз... іиЬеЬаі = ѵегѣеѣаѣ 
еі іиѣѳЬаѣ. — ѵегіепз .приписывалъ". — ѵегѣегепѣ = атегіе- 
гепі —8Іа§:па (отъ зіаге) ріпгаііз ройііенз.—ѵезіі^іо 
поэтически = рейі. — Иер^ипит асе. отъ зедпі.—іиЬеЬаІ. 
Добав. тііііез. — йиеет предикативно. — теііо зІа§то 
(а Ъ1. 1 і п е а е) = рег тейішп зіарит. 

Гл. 46. § 1. АЬ Іегга со стороны суши. — зиееейепѣіЬиз (й а і): 
для осаждающихъ стѣны. — пес аІШдійіпе... зей диой: § 31.— 
риртапѣез (п о т і п а 1): защитники.—апеірііез иѣгітдие плео¬ 
назмъ,— зиЬіесІоз (предикативно): враги подвергли ри¬ 
млянъ перекрестнымъ ударамъ. — иі сопзеспі — іпГезііога 
„страдали больше". — зиЪеипШжз = зиесейепШшз Котапк — 
§ 2. рагіе іп аііа (необычно вм. аііа іп рагіе): на морѣ.—диіп- 
?еп1із тіІШЬпз. — іпйе: послѣ перехода черезъ зіа^пит. — егаи- 
пііиз (въ прозѣ обычно сояпшиикш) достаточно укрѣплена. — 
иѣимѣетъ причинный смыслъ = диірре. — асзіадчіі поясня¬ 
етъ Іосі. Гогеі: § 15, 6. — зіаѣіо аиѣ сизіойіа. Первое озна¬ 
чаетъ цѣлые караулы, второе отдѣльныхъ часовыхъ. — оррозііа 
егаі —іпіепііз отпіЬиз имѣетъ причинный смыслъ —8 3 
сопігасіит... егаѣ: § 15, 2.-§ 4. диой = сегіатеп. — § 5 апіе 
соединить съ цпаш.-іп аѵегзоз: съ тылу. - ЬаЪеЪапі. Время 
указываетъ на положеніе, въ которое подали осажденные._8 6 
сарѣа 8пп4. — іпіиз Гог^ие извнутрж и снаружи. — саейепйо 
сопГесііз ае йізігасііз относ, къ іогіЬпз. Первое указываетъ 
что ворога были изрублены, второе, что куски ихъ были пач- 
бросаяы въ разныя стороны.-§ 7. шиІЩийо Котапогиш - 
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еі: § 22, 1, —вей. Смыслъ: проникнувъ въ городъ, они не сра¬ 
жались, но...—ѵегзі (зипі): § 15, 2, — сит огйіпіЪиз: въ надле¬ 
жащемъ боевомъ построеніи. — тейіа игЬе = рег тейіат нг- 
Ьет. —§ 8. ѵіДегеі Зсіріо. — Іитиіит: гл. 44, § 2. — іепеЬаіиг 
считался занятымъ. — тигіз а Ы. з.е р а г а 1—ГиеганП §15, 
5. —рагііт: § 1, 3, —§ 9. врет иііат заіиііз. — § 10. Гасіае 
зипі.—Іит: по взятіи кремля. — отпіз ^епегіз: во всѣхъ ея 
подраздѣленіяхъ. 

Гл. 47. § 1. сарііит опустить въ переводѣ. — ѵірііѳ вееиз 
(ассп8. айѵегЪіаІ.) мужского пола. — зесив (пеиі;г.) парал¬ 
лельная форма къ зехиз, пз, ш.—Йітізіѣ Йеіріо. — зиа имуще¬ 
ство.—геіщиа предикативно.—гезШиП еіз. — § 2. ОрШсев 
ремесленники, стоявшіе въ правовомъ отношеніи ниже прочихъ 
гражданъ. — риЫісоз рабами римской державы.—ргорііщиа 
по смыслу относ, къ ІіЪегіайз (епаПа^е). — тітіізіегіа: 22, 
25, 19. —епіхе: 23, 7, 9. —§ 3. іпсоіагит... ае... зегѵогит: 
§ 8, 4. — іиѵепит: § 6, 6. —§ 4. Ехіга = ргаеѣег. — сига Па- 
Ша (езі) = сигат ЬаЪті — § 5. аррагаіиз: 26, 42, 3. — саіариі- 
Іае... Ьаііізіае... зсогріопез метательныя орудія. Изъ первыхъ 
пускали большія стрѣлы, изъ вторыхъ—камни и куски дерева, 
о зсогріопез см. 24, 34, 9. — тахітаѳ Гогтае ^'еп. диаііі — 
§ 6. агтогит іеіогитцие: оборонительнаго и наступательнаго 
оружія. — § 7. ИЬгае (пот;, рі и г.) приложеніе къотпез.— 
ропйо здѣсь аМ. („вѣсомъ'1), инаНе ниже (§ 1, 10).—іпіееіі: 
въ слиткахъ. — з^паПцие чеканенаго. — § 8. аррепза относится 
къ слиткамъ, аппитераіадие къ деньгамъ. — тойіит: § 1,1.— 
§ 9. сит зиіз опегіЪиз съ полной нагрузкой. — зрагіо. Эта 
трава („испанскій ковыль") росла къ ю. отъ города и служила 
для выдѣлки снастей. — § 10. иѣ сопаеспі — шіпітит (пре¬ 
дикативно) самое маловажное. — орез = аррагаіпт. 

Гл. 48. § 1. зосііз паѵаІіЬиз: здѣсь солдаты, бывшіе на ко¬ 
раблѣ.—§ 2. Геззозцие тііііез относ, къ сигаге еогрога.— 
опшіЪиз всѣми возможными*—шю йіе: соединенными въ те¬ 
ченіе одного дня.—ЪеШ орегіЬиз военными работами. — са- 
ріепйа при взятіи. — саріа пгѣе. — еогрога болѣе пластично, 
чѣмъ зе. — § 3. дгаіез болѣе торжественно, чѣмъ §таііав. — 
сотрбіет предикативно. — апѣе = айеа. —ео=іп еаш 
пгЬеш. — зирегеззепі было въ изобиліи. — § 4. еазіеіішп == ін- 
тиіиз іп огіепіет ѵегзпз (гл. 44, § 2; гл. 46, § 8). — § 5. 
йеЬеге! считаетъ себя обязаннымъ.— ргаесіршш = ецте&шт.— 
еіиз ^еп. роззезз.— ргоШегеіиг Сципіону. —§ 6. Цее... 
іат=Еі поп іат. — зіийіа („соревнованіе"). Порядокъ: зіибіа 
Ьотішт зиі согрогіз („званія", ер. корпорація). — § 7. айегаі. 
Абеззеаііспі — юридическій терминъ: „оказывать кому-ниб. 
помощь на судѣ", —§ 8. ргоре... ѵепігеі=почти сталъ переход 
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дить въ... — гесирегаіогез третейскіе судьи. Первоначально ихъ 
обязанностью было разбирать дѣла между римскими гражданами 
и племенами, имѣвшими съ Римомъ іпе^епйшіі. — со^пііа еаи- 
за по разслѣдованіи дѣла. — § 9. С. Ьаеііо еі М. Зетргопіо 
Паѣ. къ аПіесіѣ. — айѵосаШ представителямъ. — йе тейіо иэъ 
средины, между двумя партіями, т. е. безпартійнаго. — сопзі- 
йеге засѣдать. — § 10. ялюй къ іпегапі. Становясь судьями, 
Делій и Семпроній должны были выйти (атой) изъ тѣхъ 
партій, которыя представляли (§ 7), и такимъ образомъ лиши¬ 
лись возможности сдерживать страсти толпы, — іапіае йіріі- 
Іаѣіз §-еп. дпаііі къ айѵосай и тойегаіогез зйійіогит. — соп- 
зіііо гесцрегаіогшп.—§ 11. тойо ас тойезйа аллитерація. 
Оба слова родственны по корню.—ргоре еззе гещ. — еопіегапі 
чаще сопзегапі— циірре: ср. пі въ гл. 46, § 2. —§ 12. Ыпе... 
Ыпе съ одной стороны... съ другой. — еіаззіеоз = зосіоз паѵаіез. — 
рег отпез йеоз къ іпгаге. — тар»... е$8е — тара еа (къ іигаге), 
дпае ѵѳііпѣ ѵега еззе, диат дпае зсіапѣ ѵега е&зе. — оЬзѣгіп^еге 
позорятъ. — аріііав. Анахронизмъ, такъ какъ исключительно 
орлы на знаменахъ стали примѣняться только со времени Марія. — 
геііропет. „святость11. —§ 13. айѵосаѵіі тіііѣез. — рагіѣег: 22, 
4, 6. — §14. рг'оиі... егаі сообразно съ. — отпі ^епеге Іаийіз = 
Іацйе отпіз рпегк — ірзе. По смыслу ожидалось бы ірзі. 

Гл. 49. § 1. сіѵііайит: § 1, 6, —§ 2. йізсгерапі Чаще 
безлично Пізсгераѣ (ср. сопѵепіі). — § 6. аіі^иіз (§ 14, 2) йай 
(§ 4,1). — § 7..Сеѣегит (§ 30,4) возвращаетъ разсказъ къ § 1. — 
Ьопит апітит ЬаЬеге ободриться. — іиззіѣ 8сіріо. — § 8. оЫі- 
§щге привязать къ себѣ. — шпсіаз...зиѣіееіаз предикатив¬ 
но. — іипсѣаз Ьаѣеге къ таііѣ.—§ 9. ассерйз=еорііЙ8.— йо- 
тит (скорѣе ожидалось бы йотоз): на родину заложниковъ. — 
§ 10. ицагит = аіідиагит. — ргаезепШтз лично, —ееіегогит... 
Іиепйогит &еп. оЪіесѣ. къ спгат. —§ 11. тарпо паіи аЫ. 
д и а 1 і 1 вм. обычн. рапйіа пак. — оЫезіагщие ешп. — сиііит- 
дие и уходъ. — § 12. піЬіІ йеМигит (ііз) 1 і ѣ о ѣ е з. Сципіонъ 
не понялъ, о чемъ его просила старуха,—Наий тары (#еп. 
р г е ѣ і і) = тіпіті. — ізѣа: тѣ внѣшнія блага, которыя имѣлъ въ 
виду Сципіонъ, — Ьиіс Гогѣипае для ихъ положенія, для нихъ 
въ такомъ положеніи. — іпѣиепѣет „когда я..,“. — ехѣга=сво- 
бодна отъ. —іпіигіае тиііеѣгіз оскорбленія женской чести.— 
§ 13. аеШе: юношескимъ. — рго рагепіе = пі шайет. — § 14. 
еаиза изъ уваженія къ...—Гасегет: даже если бы у него о 
томъине просили. —§ 15. ^иае относ, къ ѵезйа. —таѣгопаііз 
неологизмъ Ливія въ прозѣ. — § 16. ЗрееШае іпіерчіайз 
(чеп. днаШ.) испытанной нравственности. — Ьаий... тойезѣе: 
йе съ меньшимъ цѣломудріемъ и скромностью. — Ьоврііит= 
лицъ, связанныхъ узами гостепріимства. 
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Гл. 51. § 1. геіепіит... тіШІ (§ 2) = гейтіі(; еі тіШі.— 

зеешп = арий зе. — Фит выражаетъ ц ѣ л ь. — § 2. заііз въ до¬ 
статочной степени. — Фаіа Іелію. — сарііѵіз: кораблей, взятыхъ 
у врага. — пшгЙшп предикативно, —§ 3. циіЪиз = рег 
фіоз. — ехегседФіз... еорііз аЫ.—ехегеешііз на маневры.— 
§ 4. ФесиггеЕипі;. Военный терминъ, означающій какъ 
дефилированіе для парада, такъ и упражненія на маневрахъ. 
Здѣсь имѣется въ виду послѣднее. — Іегдеге чистить. — гиФі- 
Ьиз рапирами, наподобіе гладіаторовъ при ихъ упражненіяхъ. — 
ргаерііайзцие:. снабженными на концахъ, для безопасности, кожа¬ 
ными шариками, —§ 5. огФідет чередованія. — § 6. Кетідіит: 
§ 6, 4. — ГгапфиПо тагі. — зітиіасгіз паѵаііз ридпае въ 
морскихъ маневрахъ.—§ 7. Наее эти маневры. — ехіга игЪет 
іеггатагщие опредѣленіе къЬаес. — аеиеЬапізакаляли.— 
аррагаіи приготовленіями. — § 8.’ оЪіѣаІ; здѣсь буквально: 
„обходилъ11. — цгшедие... диаедие =. еі Из орегіЪиз рае... еѣ 
ііз циав. —іп зіпдиіоз Фіез со дня на день. —§9. НізгеЪиз.— 
фіа рагѣе. — §. 10. ргоѣіпиз („немедленно") усиливается при¬ 
бавкой іи ѵіа („еще дорогой"). —ех Шпеге тотчасъ же на по¬ 
ходѣ. — Фізіиііі Таггаеопет отложилъ аудіенцію до прибытія 
въ Тарраконъ. — иііегіоріз: 25, 36, 16. — § ц. ех іпйизггіа 
умышленно. — еотрреззегипѣ подавляли.—иі сіагіог. Ш имѣ¬ 
етъ причинный сыцслъ, —ѣеді ас Фіззітиіагі. Синонимы 
разнятся тѣмъ, что первое означаетъ скрывать что-нибудь въ 
своемъ истинномъ существѣ, а второе — притворно показывать, 
что со мной чего-нибудь не дѣлается, тогда какъ на самомъ 
дѣлѣ это со мной происходитъ.—еІеѵаЪапі <1е с о па іи: ста¬ 
рались умалить. — § 12. йдгѣо воровски.—ргаетіо успѣхомъ. — 
іттоФіео даиФіо а Ы.' с а и з а е. — ітрозиіззе („придалъ"). 
Добав. изъ геі іат рагѵае.Фаі геі: событію взятія города.— 
§ 13. аийіз5еі=;іпі. ех асѣ прямой рѣчи.—оееигзигат (еззе) 
придетъ на умъ. —Гипегшп: гибели отца и дяди, —§ 14. іас- 
іаѣапі распускали. — ідпагі ъъ уступительномъ смы¬ 
слѣ.— аФ отпіа во всѣхъ отшйпеніяхъ.—ѵігіит дел. <ри.ап- 
Шаііз отъ фзапіит. — Фесеззіззеі убавилось. 

Книга XXVII. 

16. Борьба Марцелла въ Ганнибаломъ въ 209 г. 

Гл. 12. § 1. Тгапзаейз: до конца, —§ 2. Ргіог... ргаедгез- 
зиз плеоназмъ. — Ргіорпредикативно. — Риіѵіиз: (^.Гиітіпз 
Иасспз, консулъ 209 г. въ четвертый разъ. — Раѣіиз: Ц. РаЪіпз 
Махітпз Сппсіасог. — соііедат... Магсеііит х і а с м ъ. — согат 
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лично и изустно. — оЬіевіаіив езі —йшп выражаетъ цѣль.— 
§ 3. пее циой Шит... ИаЪепіі = піЬіІ Мит ІіаЪеті, дпоі..., 
т. е. ни одного надежнаго убѣжища. - геврісегеі букв, „могъ бы 
оглянуться", въ надеждѣ нолучить тамъ помощь. — гетогапйі 
здѣсь въ непереходномъ значеніи. — § 4. осіо тШа (по- 
т і п а і.) собств. п р и л о ж. къ ргаезібіі фюб,—рак тахіша при¬ 
ложеніе къ оеіо тіііа,—ігайисіа къ рагз,— гарѣо: § 20, 
3. —§ 5. аййШ: остальные,, помимо тахіша рагз. — іпйійет 
(изъ іпбе ібет) „оттуда же“ (изъ Бруттія). — песеввііаііЪиа 
„въ случаѣ необходимости".—рагез перев. двояко: буквально 
(при аибасіа) и „одинаково готовые". —§ 6. Ітрегаіа: § 20, 
3. — сиПогіЬиз.а^гі = адгісоіш. — орри^паЬапі: бе сопаіи,— 
§ 7. ехеііиз еі циіа... тйихегаі: § 31. —іпйихегаі іп апі- 
тит составилъ убѣжденіе, —петіпет. Пето въ потіп. и асе. 
встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ ішііпз и ппііпт. — иѣі ргітит: 
съ началомъ весны, —§ 8. ЗоИіеііаѣаі бе сопаіи. —ай означ. 
цѣль. — ееіегит: § 30, 4. — § 9. ѵезіі^ііз іпзіаЪаі: неотступно 
(сильнѣе, чѣмъ ѵевѣіёііз зедпі)....—сазігіз Наппіѣаік — ореге: 
по укрѣпленію лагеря. — іигтаііт поэскадронно. — сазит 
р: скъ. — ипіѵегзае генеральнаго. — йиееѣаі считалъ. — іатеп. 
Уступленіе кроется въ бисеЬаі. — § 10. Ыоеіе „на одну ночь". 
Это случилось послѣ нѣсколькихъ дней преслѣдованія.—раіеп- 
ііѣив: безъ лѣсовъ, ущелій и т. п.—ропепіет (бе сопаіи) 
НаппіЪаІет. — риртапйо: § 21, —іп противъ.— орегіЬив аЫ. 
в е р а г. — зі&па еоііаіа войска столкнулись.—сит саи'ваіе.— 
ри§щаіит... йівееввит безлично. — Магіе (метонимія) 
аефіо безъ рѣшительнаго исхода,—гарііт на скорую руку.— 
регтипііа: до. конца, —§ И. айЬогіаіиз = розідиат абЬогіа- 
іп8 езі. — еопіипйегепі „сокрушили". — § 12. иг^еге агцие 
іпзіаге (Ьѳпбіабуз). Синонимы разнятся тѣмъ, что первое 
означаетъ особую свирѣпость въ преслѣдованіи, а второе — не¬ 
посредственную близость и упорство наступающаго. — ешп: 
Ьозіет.—?асегѳ завис, отъ раіі. — поп гезрігаге аиі сігсит- 
вріееге завис, отъ раіі. — ѵібепйат относ, и къ огіепіет зо- 
Іет. — § 13. шш ргоеііо: аѣі. зерагаі. — Ьаий іпегиепіиз 
1 і і о і ѳ 8. диіѳііиз... ХгапцшШиздие. Синонимы разнятся 
тѣмъ, что первое слово означаетъ спокойствіе, которое ищется 
въ сознаніи своего безсилія, а второе — спокойствіе, исходящее 
изъ увѣренности въ собственной силѣ. — іаейіо „соскучивъ 
отъ..."’—асгііег „съ ожесточеніемъ".—§ 14. аЬ со стороны.— 
ехігаогйіпагіі (здѣсь ребііез) набирались, на случай нужды, 
изъ союзниковъ въ размѣрѣ У» всего наличнаго состава пѣхо¬ 
тинцевъ и Уз конницы. Они составляли особую когорту и имѣли 
отдѣльное мѣсто въ лагерѣ. — § 15. рийогет: чувство чести.— 
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йаЬап! къ аеіез (§ 16, 1). — § 16. ай: § 27, 3,—§ 17. ргіта 
<3иае = (]ііае ргіта (предикативно). —сеФепШгав зоеііз 
Фаі 

Гл. 13. § 1. геФіѣит безлично, —заеѵат оскорбитель¬ 
ную.— аеегЪат язвительную. — ргоеііо... іоіегаіо аЫ. сот- 
Рагаі § 2. цѣ іп Іаіі ге въ ограничит, смыслѣ: „на¬ 
сколько при подобномъ положеніи дѣла можетъ быть рѣчь о 
хвалѣ и благодарности". — ѵісѣог: § 6, 6,—раѵоге... Іеггоге: 
25, 39, 10. —іпеіФепШшз „бросались на*. Вм. іп чаще у Ливія 
ставится Фаі. — еоФет Іеггоге „подъ вліяніемъ"... — § з. Цці 
(предикативно) „что за“, — циі еі сит ^иіЪиз „кто такое 
вы и...“ — іФет (предикативно) пот. ріпг. — ѵіиеепФо... 
зесріепФо: § 21, —§ 4. циіЪиз... 1и§іепііѣи$ фаі — § 5. Отіѣіо 
вводитъ фигуру ргаеѣегШо: говорящій дѣлаетъ видъ, что 
не желаетъ упоминать о чемъ-либо, а на самомъ дѣлѣ прида 
етъ этому -значеніе. — ОтіМо... геіегат хіасмъ въ размѣ¬ 
щеніи предложеній. — еѣ ірзіиз „такъ же“ (какъ и сегодняшней 
битвы). — геіегат. Добав. „только". — аедиіз тапіЪиз и о э т и ч. 
оборотъ = аесрю Магіе (гл. 12, § 10). — из = Ьас посіе еі Ьос 
(Ие, —еоріае „силы",—едиіФет „право". — §7. Ап предпола¬ 
гаетъ такую первую часть вопроса: „Развѣ это не такъ?". — 
АФЪие саезіз. Доселѣ римскіе солдаты, въ случаѣ пораженія, 
умирали на полѣ сраженія. — іііі = Ьозѣі. — Іи^аіі (#еп.) относ, 
къ ехегсііиз. — § 8. ѵепіат еіиз Фіеі Фагеі = даровалъ имъ 
прощеніе за тотъ день. — ехрегігеіиг. Въ прямой рѣчи і ш р е- 
гаііѵиз. — ѵего „разумѣется", —§ 9. ЬогФеиш вм. пшеницы. 
Это служило обычнымъ наказаніемъ для провинившихся вои¬ 
новъ. Ячмень былъ собственно кормомъ для лошадей. — сеп- 
ѣигіопез, на обязанности которыхъ по преимуществу лежало 
охраненіе знаменъ,—Гиегапі: § 15, 5. — Йізеіпеіоз: безъ плаща 
и пояса. — Фезѣііиіѣ:- для наказанія. — ециііез рефііез: § 22, 
3. — § 10. Фітівза езі —Мепііит среди признаній. — агтаѣі 
огпаіщие въ полномъ боевомъ нарядѣ, —§ 11. а дшЬиз = еоз а 
циіѣиз. Разумѣются прежде всего Фехіга аіа н ехігаогйіпагіі 
(гл. 12, § 14). — § 12. іат „далѣе". — зіп^иііз ипіѵегзізцие. 
Въ переводѣ обратный порядокъ. — § 13. іиззі зипі. 

Гл. 14. § 1. пітігит „само по себѣ понятно", „конечно". — 
уісііз Фаѣ. — § 2. 8і&па сапеге: Шсіпез, которые легко подра- 
зумѣваются, отсюда п іпі. аеі—аіщиапіо... аегіиз = аіідпапѣо 
асгіиз сріат ргіІіе.—оМіпепФит: за собою.—§ 3. аЬ: гл. 12, § 14. — 
Іе&іо ри#паЪаі — ЪогіаЮг іезііздие ргаезепз предикатив¬ 
но.— ЬогШог (ср. § 6, .7) „постоянными увѣщаніями". —Іез- 
Ііздие ргаезепз „личнымъ присутствіемъ". — § 5. аЬ: ср. выше, 
§ 3. — Ігопіет = асіет. — іф гоѣогіз = іФ гоЬпг (предик а- 
тивно).—гоЬогіз „главное ядро", —§ 6. зі... роззеі. Добав. 
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впереди ..пытаясь11 (§ 25). — § 7. зі^па тапіриіогшп. — фіі еігеа 
егапі Добав. ііз, къ которому относ, оссиісайз и йіззіраііз. — 
§ 8. ргіті Ьазіаіі = ргіті тапіриіі ЬазЫогшп.—Оихіі. Добав. 
ео („туда"). — § 9. Наезеге собств. „застревали" въ тѣлѣ сло¬ 
новъ. — Ьаий йіШсіІі Ш о і е з. — ех ргоріпцио: § 30, 2,—ісіи: 
можно было попасть въ цѣль.—іигЪа еІерЬапіогшп. — іпЯха 
предикативно, — зіеѣеге сильнѣе, чѣмъ Ьаезеге. — и!., ап- 
се^з объясненіе бѣгства слоновъ. — апсерз. Ненадежность 
слоновъ выразилась въ томъ, что въ силу стаднаго чувства и 
не раненые бросились бѣжать.— Ме^гоз: не раненыхъ. — § 10. 
тойо имѣетъ смыслъ ограничительный. — сопіееге... 
гиёге... ейёге: § 19, 1. — Ео ша^із... ѣапіочие таіогет 
соотвѣтствуетъ дальше раціо асгіиз. — ейёге: Мег зчоз. — 
сопзіеиіаіат „оробѣвшаго". 8іп^. имѣетъ смыслъ обобщаю¬ 
щій,— диат аегіѣѳг. Сказано съ намекомъ на уколъ стре¬ 
кала (зііпгаіиз), которымъ пользуется вожакъ —§. 11. зі^па 
іпіегипі „двинулись въ атаку". — Ьаий та§:по сегіатіпе 
„послѣ...". —§ 12. Гидіепіез результатъ аѵегѣдпѣ. — § 13. пат 
объясняетъ раѵепіез.—зирег „сверхъ". — Гасегепѣ „могло бы..." 
ай: § 27, 3.—§ 14. Мес... іпегиепіа Шо 1 ез. — Котапіз йаі. 
іпсотт. — § 15. сиріепіет имѣетъ уступительный см. 

Гл. 15. § 1. цш = иі іі. — ргозефіегбпіиг имѣетъ враждеб¬ 
ный смыслъ (часто- у Цезаря). 

17. Смерть консула Марцелла въ 208 г. 

Гл. 25. § 13. сопзиіез: Магсеііиз еі Сгізріпиз. — § 14. аѵегзо 
аЬ Ьосгіз Ьеііо: отказавшись отъ нападенія на л. — ехіге: § 19, 
1. — Ьаші йиЪіа (1 і ѣ о ѣ е з) = сегіа. — зре. Отъ него завис, роззе 
йеЪеІІагі. — соттізіззеі зезе „рискнетъ сразиться съ...“—йе- 
Ъеііагі (отъ безличн. йеѣеііаіиг) „полагать конецъ войнѣ". 

Гл. 26. § 1. НаппіЬаІ. Начать переводъ съ цпіа и сопрез- 
зпз перев. относительн. предлож. —Ъіз къ сопреззиз.— 
иі... На = хотя... однако,—Гогеі: § 15, 6. —ех ѵапо (§ 30, 2) 
„попусту". —Мигит еззе, —§ 2. Миз предикативно къ 
ѵегзпз. — агіез: 22,16, 4. — іпзійііз <1 аі къ Іоспт. — § 3. іатеп. 
Уступленіе кроется въ раегеЪаі Ганнибалъ хотѣлъ выиграть рѣ¬ 
шительное сраженіе путемъ засады.—ѵагіо еѵепіи а Ы. ш о й і. — 
диіЬиз (аЫ): ргоеіііз. — сит саиваіе. — ехігаЬі усиленное 
ігаЬі. — піЬііо тіпиз: хотя они и были заняты въ другомъ 
мѣстѣ. — ігаісегеі: § 18, 2. — § 4. тоепіа одного корня съ 
птпіге. — ео нарѣчіе, —§ 5. Порядокъ: Сит НаппіЪаІі сот- 
регіа еззепі рег розйат ТЬигідоз еа ііа Мига (еззе). — аЬ Та- 
гепѣо ѵіат. Добав. іегепіет („ведущую"). — 6. іпехріогаіо: 
§ 20, 5. — ай: § 27, 3. — заііиздие: Апеннинскихъ горъ. 

§ 7. зііѵезігіз: § 2, 1, —ѵег§-еге(;: айгасМо. тойі.— 
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НаппіЬаІ: азупйеіоп айтегзаИѵит. —сгейШегай въ то 
время какъ онъ производилъ диспозицію войскъ — § 8 аі М- 
съ цѣлью засады. — тоѵеѣаіиг: § 15, 2, —§ 9. Ргетеѣапі 
означаетъ неудовольствіе солдатъ. — ѵеіиѣ іп еегѵісіЪиз обычная 
метафора объ угрожающей опасности. —10. Моѵіі „повлія¬ 
ло".—(}иіп: 22, 41, 4. — ехріогаіит супинъ,—ЗиЫесіа... 
позігіз: личное знакомство съ мѣстностью. — сопзііішп: дѣй¬ 
ствій. § 11. Аззепііепіі (= аззепйепіе) Сгізріпо аЫ. аЪзоІ— 
§ 12. зоешт: § 1, і. — § 13. тетогіае: потомства. — іосиг. 
Болѣе обычна форма іесиг. — зіпе еарііе. „Головкой “ печени на- 
зывался приростъ на правой пбчбяочной мочкѣ. Отсутствіе его 
считалосьздовѣщимъ предзнаменованіемъ.-—аззоіепісотрагеге.— 
аиеіит: необыкновенно большой,—ѵізит еззе іесиг. — § 14. Ьаги- 
зрісі: жрецу, производившему гаданія. Слово Ьагпзрех этрусскаго 
происхожденія,—зесипсіит „сряду послѣ”,—ігипеа: зіпе сарііе,— 
ехіа, къ которымъ относилась и іесиг. — Іаеіа = пітіз аисѣа. 

Гл. 27. § 1. Сеіегиш: § 30,4.—іепеѣаі „владѣло”.—заііз... 
соііаіа (еззе) „стоялъ достаточно близко",—§ 2. а<Посшп(§ 27. 
2) „на своемъ посту" (въ лагерѣ). — рагаіиз: къ бою. —зре- 
сиіаѣит еупинъ, —ѵаза: 22, 30,1, —§ 3. Ехі^иитсатрі = 
ехічциз сатриз (§ 8, 1). — еопзрееіа: 22,4, 6. — іегеѣаі: гл. 26 
§ 5. — БитШз іаі. къ зірит йаі — Іапіае геі „на такую 
значительную удачу". — зі: § 25. — ехсіреге: 22, 12, 7, —рагі- 
іег: 22, 4, 6, —§ 4. апіе относ, къ ^цат. — оЬѵііз = пі; оЪѵіі 
Дегепі (п р о л е п с и с ъ). — сігеитіеге Котапоз. — іпіегсіи- 
йегепі „должны были"... — § 5. ипйщие. Собств. только съ 
двухъ сторонъ: навстрѣчу и съ тылу. — Сит сопсеззіѵит.— 
еѵаіеге „ выбраться “. — гесеріит ЬаЪегегй = зе гесіреге роз- 
зепі — ехігаЫ: гл. 26 § 3. — § 6. іпіе§?і: не раненые. — Ьог- 
ѣапДо... риртапйо: § 21. — ірзщие: § 7.-ех рагіе = рго ѵігііі 
рагіе: насколько имъ позволяли силы. —§ 7. тогіЪишІшп 
предикатив по къ ргоЫЬепіепг. — ѵііеге: §5,1, — реграисі. 
Добав. „только".—еѣ ірзо = также. — § 8. Іпіегѣесіиз... оееі- 
зиз. Синонимы разнятся тѣмъ,- что первое есть болѣе общее 
выраженіе, а второе имѣетъ спеціальный оттѣнокъ „зарѣзать".— 
зоешт: § 1, 1. —§ 10. Титиітиаіит Гиегаі (§ 15, 5) „съ 
шумомъ требовали". Ливій часто употребляетъ ішпиИпагі без¬ 
лично (въ раззіѵпт) и гораздо рѣже, какъ йеропепз. — 
зиЬзШіо йаі Гіпаі. — сит іптегзит. —§ 11. аііодиі „въ 
другихъ отношеніяхъ". Ниже ему соотвѣтствуетъ ^иоі —рго 
„сообразуясь съ“.—іп ргаесерз Йейегаі(ср. іп регісиішп йаге) 
„поставилъ на краю гибели". 

Гл. 28. § 1. йееззеі „пропустить". —§ 2. іпѵепіит = іп- 
тЕті ■ еі. — диоз... іп ііз = іп ііз топШгаз, роз папсіиз езі 
ргохітоз (винит, сказу ем.). —§ 3. йио „оба". —за^аеііег 
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той зипі „проявили свою находчивость".—саѵепсіат „отвра¬ 
тить".—§ 4. Апиііз. Разумѣется одно кольцо съ печатью.— 
Еіиз зідпі еггоге (относ, къ Моя песіегеінг) „обманомъ отъ 
этой печати". —пе: азупйеіоп сопсіизіѵпт. Добав. „по¬ 
этому".—егейегепі. Въ прямой рѣчи ітрегаііѵиз.— § 5. 
(ііет Шит: день полученія письма. — еззепй ср. сгейегепѣ въ 
§ 4. —диі... егапі Вставка автора... — орега подлежащ. къ 
ориз еззеі —§ 6. Заіарііапі: начальники С, —аЬ: § 26, 2,— 
ФеГеейошз: отъ пунійцевъ. — едиіішп, которыхъ жители Са- 
лапіи измѣннически выдали Марцеллу. — рей: аЪ Наппіѣаіе. — 
§ 7. агЫіго: упомянутаго вѣстника, —§ 8. еизйхііаз ѵі&іііазчие 
дневные и ночные караулы. Эти слова означаютъ отдѣльные 
посты, тогда какъ зіайопез — цѣлые сторожевые отряды.— 
Чио<1 = чиапйіт.— орропипй чтобы ожидать врага. — § 9. 
циагіа ѵі^іііа: между 3 и 6 часами. — а^тіпіз §■ е п. р а г Ш. — 
Іодиепіез относ, къ іі. — § 10. Йітиііиагі, ігерійаге, тоіігі: 
§ 19, 1, — тоіігі „медленно н съ трудомъ отворять". —саіа- 
гасіа йеіесіа (аЫ. іпзігит.). Саіагасіа (греч. слово) была 
подъемная желѣзная рѣшетка, двигавшаяся при помощи кана¬ 
товъ.—іп іапіит аШішііпіз = іп іапіат аІйМтет. —гесй: 
но нагибая головы. — § 11. зайз „вполнѣ".— сит іпѵегвит.— 
гетіззо перев. главнымъ предлож. („отпустили"). —§ 12. 
Заіаріѣапі: здѣсь гарнизонъ. — педіе^епіег къ зпзрепза. —ех 
Шпеге „сряду послѣ дохода". —итегіз. Разумѣются прежде 
всего щиты, висѣвшіе у нихъ за спиною въ кожаномъ покры¬ 
валѣ,— ц4=ѵв1иі —§ 13. рроіесіизчие ѳзѣ. — зитта ѵі аЫ. 
тойі. — орегіЪиз: оеадныя сооруженія. — § 14. зрез: заіийв.— 
аіГиІзіі: метафора. — § 15. Зесиіиз езі — ассеіегаге въ не- 
переходн. значеніи. —§ 16. е зресиііз, которыя помѣщались 
внѣ города.—Гегох предикативно. — ргіто. Дальше ему 
соотвѣтствуетъМпйе.—еззей Сопідпеііѵиз надо объяснять 
такъ, какъ если бы было сказано поп чиосі раг... еззеі, зей дыіа... 
іесегаі — § 17. тасЫпіздие: прежде всего таранъ (агіез), буравъ 
(іегеЬга), багоръ или коса (Ых шпгаііз). 

Книга ХХУІІІ. 

18. Сципіонъ у Сифака въ 206 году. 

Гл. 16. § 14. Рисіи аЦие аизріеіо: 26, 41, 13. —диат = 
розЦпат. —асеерій Ожидалось бы ассерегай § 24, 2. —§ 15. 
йеЪеІІаіит (еззе) безлично. 

Гл. 17. § 1. Ь. Зсіріо: братъ главнокомандующаго. См. Сло¬ 
варь. — пипііиз предикативно, —§ 2. Іаеййа діогщие 
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іп^епіі (аѣі. тойі) ЬешНайуз: исполненные радости щш- 
славляли -гет уепѣхъ. - ѵиіего !еггепі превозносили.- 
техрІеЫІіз: § 8, б.-рагѵит іпзіаг (25, 25, 5) предика¬ 
тивно къ йиееоаі: „жалкимъ подобіемъ*.—$ре ае тагпііц- 
аше ІіепЦіаЦуз. — еопсеріззеі: мысль Сципіона (§ 17,21- 
9 3. та^п&тфіб съ особымъ удареніемъ въ противоположность 
покоренному Сципіономъ Новому Карѳагену (§ 5) въ Нснанін. - 
йесиз потепцие (Ьепйіайуз) нонету его имени. — ѵеіиі 
извиняетъ смѣлое выраженіе сопзшшаіат... §1огіат. — сопзшп- 
таіат (неологизмъ Ливія) „подведенную къ одном? итогу' 
„сосредоточенную11. — врееСаЪаѣ имѣлъ въ виду, —§ 4. ргаето- 
Иепйаз (единичный неологизмъ Ливія) предварительно под¬ 
готовить. — іетріаге обратиться къ, —§ 5. яіУіпіч здѣсь въ 
буквальномъ смыслѣ „пограничный'. — тахіте цца (рагіе) какъ 
разъ въ прямомъ направленіи. — зрееіапі обращены. — § 6. 
еа ѣетрезіаіе: § 6,8. §7. циоО: іоейиз.—§таѵіи$ запсгіизцие. 
Варвары не столько цѣнили святость данной имъ клятвы вѣрности, 
«колько подарки, которыми сопровождалось заключеніе союза. — 
огаіогеш —Іе^аішп (24, 33, 5). —§ 8. СЦиЬиз (йопіз) аЫ. 
с а и к а е. Іаеіиз еі циіа: § 31. — пиііае... егапі окончились 
(гл. 16 § 14).— аппиіі букв, „кивнулъ головой въ знакъ со¬ 
гласія'.— йгтапйае... Воюапо(азупйеіопайѵегзаііѵпт) 
зависитъ отъ йіхіі, извлекаемаго изъ ашшіі.— Мет честное 
слово для.—пее йаге пее аесіреге. Пропущено подлежащее 
зе. — сшп: клятвы въ вѣрности должны быть взаимныя,— 
еогат (§ 30, 2) = ргаезепіі. — § 9. іп означаетъ цѣль. — Ме: 
выше, § 8. — айѵепіит всіріопіе аП ВурЬасет.—§10. іпотпіа 
во всѣхъ отношеніяхъ. — тотепіит (метафор-а: „тяжесть, 

■склоняющая вѣсы на сторону римлянъ') ...егаі имѣлъ громадное 
значеніе. — айёсіапіі имѣвшаго притязаніе. Въ этомъ глаголѣ 
часто кроется оттѣнокъ несправедливости, отсутствія 
п р а в а, — ПпіЬиз... ро’зіііз (аЫ. аѣз.) перев. относитель¬ 
нымъ предложеніемъ. — аріе: для переправы изъ Испаніи 
въ Африку.—!геіо (тайііапо.— ехцрю. Добав. „лишь'. — § П. 
Бі^пат еззе. — геш: союзъ съ Сифакомъ. — поп роззеі йегі.— 
реіегеіиг стремиться.—§ 12. ігапцшПо тагі аЫ. аѣз.— 
гешіз аЫ. іпзігдт.--§ 13. розіііз = іасііз. — іеггае арріі- 
еагеі паѵез: готовился высадиться. — § 14. сит (іпѵегзит) 
къ іесепті, Яснѣе было бы сказать сшп сопзрееіае зипі 4пае 
([ишфдегетез, Ііаий сищиат йиѣіо, циіп... роззепі, іатеп тМІ 
аііий и т. д, — йиЫо: § 20, 5. — Ьозііит ^еп. розз, —а ріи- 
гіЬиз РоепІ8. — агтацие еі паѵез: § 22, 2, —§ 15. ех аіго: со 
стороны открытаго моря. — ргіиз къ ^пат. — рогіит: вѣроятно, 
Бі^а. Столица Сифака была Сігіа. — тоіігепіиг противоположно 
розійз въ § 13, — § 16. иііга (айѵегЪіит) „затѣмъ", съ того 
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момента, какъ римскія суда вошли въ гавань, — іп гедіо рогіц 
имѣетъ причинный смыслъ. 

Гл. 18. § 1. Мад’пійсшпдие. ()ие въ началѣ главы указы¬ 
ваетъ на новый фактъ, являющійся результатомъ предыдущаго: 
„и разумѣется11. — М объясняетъ слѣдующее: (копии... ѵеіше.— 
еа іетрезѣаіе: § 6, 8.—реіепіез означаетъ цѣль (некласси- 
чеекій оборотъ). — § 2. іп Ь.озрШшп: въ гости. — ѵоіиіззеѣ: 
мыель Сифака (§ 17, 2). — еопігаЬеге свести. — зітиііаііит: 
§ 1, 6. — § 3. аЪпиепІе (== пе^апіе) противоположно аппціі; въ 
гл. 17, § 8. Перевести главн. предлож. съ „но“, —ргіѵаііт: 
какъ частнаго лида, —§ 4. Ший объясняетъ послѣдующее иі... 
ериіаз.—іепйепіе(въ причинномъ смыслѣ) „стремился".— 
тепза а 1)1. зерагаі;. — іп апітит іпйисегеі (8сіріо) рѣ¬ 
шился.—Ьаий аЬпиіі Шоіез. — § 5. сепаіитдие... езі без¬ 
лично.—еойет... Іесіо: § 11, 3. — еог<іі егаі ге§:і было угодно 
дарю (ср. наше „мнѣ это по сердцу0). —§ 6. айотпіа: гл. 17, 
§10 іп отпіа,—паІигаІізіп^епіійехіегПаз врожденный тактъ 
характера. — іпзиеіиш непривычнаго. — тогіЬиз Еотапіз 
<Ш.— § 7. сопдгеззо (йаі къ зіЬі) еогат (гл. 17, § 8) при 
личномъ свиданіи. — ргае зе ГегеЪаі (НМгпЬаІ) заявлялъ во 
всеуслышаніе.—Ьеііо геЬиз ^езНз = геЬиз ^езііз Ъѳііо. Эти 
слова не соотвѣтствуютъ по конструкціи сопртзо согат (§ 31). — 
§ 8. еат = тіат. — § 9. поп... тад-із... диат = тішіз... 
диат.— диаегепйит: чтобы возвратить потерянное. — § 10. 
реге&гіпаЪишіит (у Ливія только здѣсь) педие... ѵа^апіет 
означаютъ дѣлъ. Первое указываетъ на путешествіе по чуж¬ 
бинѣ, второе — на скитаніе. — сігса вокругъ по. — іапіит отъ 
іапіпз. — поѵае йісіопіз ((теп. дпаііі) вновь покоренную.— 
йиаЬиз паѵіЬиз (аЫ. іпзігиш.). Добав. „лишь" — сотті- 
зіззе зезе отдался. — іпехрегіат зепзд развіѵо. —айесіап- 
ѣет: гл. 17, § 10. — § 11. ѵоіиіаге (метафора) размышляетъ. — 
Ггетеге (рѣдко объ одномъ человѣкѣ) негодуетъ. — диой поп... 
^егегеі относ, и къ ѵоіпіаге. — § 12. йиЬііз непостоянныхъ,— 
іасіаіиз подвергшись качкѣ. — ѣепиіѣ=іпѣгаѵіі;. 

19. Покореніе Испаніи Сципіономъ. 

Гл. 19. § 1. Нізрапіаѳ: 25,36, 16,—зісиі... ііа почти = хотя... 
но. —а въ отношеніи. — поха: по степени виновности. — § 2. 
Гиіззепі относ, къ Сазѣиіо (§ 16, 1). —еаезоз: 25, 32 — 36.— 
ргосіешПз еів. — § 3. йиЫае: было неизвѣстно, на чьей сторонѣ 
окажется перевѣсъ, — заеѵіішп Гогеі (= еззеѣ) была бы произве¬ 
дена жестокая расправа. — § 4. іипс противополагается ргіто 
айѵепіп и поясняется черезъ ігапдиііііз геЬиз. — диіпііз: отъ Нов. 
Карѳагена.—сазігіз обычное обозначеніе дневного перехода, 
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такъ какъ вечеромъ всегда разбивали лагерь. - § 5. сопзсіеп- 
Ш... зигеп! тавтологія вмѣсто сопвсіепйа спірае (ниже 
§ 10) или с[Щ(І шепід еззепі Собственно сопзеіепйа указываетъ 
на „сознаніе своей грѣховности", а зсігепі на простое знаніе. — 
рго... Гиегаі было равносильно. — ішіісіо объявленію. — § у. 
Нше еі (§ 22, і): съ факта запора воротъ началъ свою рѣчь и 
Сципіонъ. — иі Конструкція тегегі пі создана по аналогіи съ 
аі°рмт иі. — іпіезііогіЪиз ожесточеннѣе. — апітіз опустить къ 
переводѣ. -§ 7. циірре = пат. — ііііз: СагЙардтетЪиз.— 
роепаз ехреіепйаз еззе: 25, 30, 1. — § 8. іп зетеі ірзоз къ 
іпзігисіат = дпае іпзѣгисѣа (іиіпга) ішззеі. — еоПет абѵег- 
Ьіит.—іп отпе іетриз=іп аеіегшт. — йоситепіо = ехет- 
ріо. — запеігепі ненарушимо установить.—Гогіипа положеніи.— 
оррогШпит пригоднымъ для полученія. — іпіигіае (1 а I. — § у. 
АЪ „вслѣдъ за* и „вслѣдствіе". — еІееііз... ѵігіз (1 а і — Піѵйипі 
вожди.—рагіііофіе. Рагйгі отличается отъ біѵійеге тѣмъ, что 
каждой части, получаемой отъ дѣленія, придается особое значеніе, 
тогда какъ ПіѵМеге подчеркиваетъ по преимуществу принципъ 
дѣленія.—апеірій обоюднымъ.—§10.йих... ргіпсірез: хіаемъ. 
ірзогит усиливаетъ зпиз: собственный у каждаго.—еопзсіепйа 
еиірае: § 5. — § 11. тетіпегапі ірзі. — реѣі ищутъ. Ихъ хо¬ 
тятъ не просто побѣдить, но и наказать. — иЬі. Смерть для 
нихъ несомнѣнна; важно только (геіегге отъ безличнаго геіегі), 
при какихъ обстоятельствахъ она настанетъ.—іп асіе тогіеіп 
орреіегей—Шагзеоттипіз (метонимія) безразличное военное 
счастіе.— §12. розйпойо = розѣеа (§ 30, 7). — отпіа... іпйі^па 
асе. отъ раззі. — § 13.тіШагіз... аеіаз = ѵігітііііагізаеіайз. — 
тігі всякаго возраста. — зирга... ѵігез = рінз ^пат ѵігез іеге- 
Ъапі — айзипі принимаютъ участіе. — типіепШтз (б а 1): рабо¬ 
тавшимъ надъ исправленіемъ брешей отъ военныхъ машинъ. — 
§ 14. а^еѣаіиг дѣло шло. — іапіит: только мужчинъ, а 
не женщинъ. — оЬ= апѣе.—ей: § 22,1.—іпіег зе: § 30. 2.— 
еопзрееіи созерцаніемъ. — § 15. йотііог == ^иі (іоптіі (§ В, 2). — 
аЪ... іиѵепіиіе къ герпізпз.—йесого: для римлянъ.—ігері- 
йагіі пришло въ замѣшательство. — § 16. сопаШтз аЫ. сач- 
з а е. — ЬозііЪиз Фаі —езсепзигит іп тигоз. —§ 17. Ьаий 
тейіоегі Шоіез.— сит іпѵегзпт. —ѵісет (асе. айуег- 
Ъіаііз отъ зоііісійз) за участь. — зііЫаіиз отъ іоііо. — § 18. 
йеіесііз со стѣнъ. — агх: см. гл. 20. 

Гл. 20. § 1. оррШапіз къ ѵегзіз. - ѵійеЬаіиг почти = „гро¬ 
зила",— диа рагѣ-е. — § 2. ореге: искусственными сооруженія¬ 
ми. — типііат... ѵаеиат еззе. — § 3. Порядокъ: Ьотіпез Іеѵіит 
еі регпісіит тпііа ехегсііайопе согропіт (деп. диаШЛ — 
диа: выше, § 1. -етіпепііа выступы. — гиріз: § 8, 1. —§ 4. 
ЗісиЫ: ср. 22, 2, 3 пеепЫ. — райиз ступени лѣстницы. - ? 5. 
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тзерепіез асе. отъ ехігаііепіез шапп.—ігепѣ: §'17,1,—§ 6. 
аЬ: § 26, 2. — еаріепйі отъ тетог. — раіепШжз... отпіѣиз 
(пенѣг.) аЫ. аЬз., выражающій уступленіе.—іихіа (ай- 
тегЪ.) = рагііег. — § 7. уезН§та... зесііз тройной х і а с м ъ. — 
сорйі езі (гд. 18 § 5) съ опущеніемъ дат. пад. лида (только здѣсь). 

§ 8. СазШопет: довидимому, Мардій (гл. 19 § 4) не 
могъ взять этотъ городъ. — сопѵёпае: собравшіеся тамъ жители 
другихъ мѣстъ. — Рипісі... ехегеііиз завис, отъ геіщиіае. — йіз- 
зіраіа. Ожидалось бы йіззірайз (епаііа^е). — § 9: 8ей: не¬ 
смотря на крѣпость гарнизона. — іпѵазегаі безъ дополненія.— 
§ 10. іп йіѵегзіз саизіз выражаетъ причину: при различіи 
интересовъ у жителей города. —сопзиіішп. Этотъ ассиз. рагі 
регі. разз. ставится при ѵеііе въ томъ случаѣ, когда пред¬ 
метъ желанія хотятъ обозначить уже совершившимся.—аПе- 
гіиз: приверженцы другой партіи,—зесеззіопет расколъ. — § 11. 
Ніз... аихіііагіітз хіасмъ. —ргораіат: §30, 2, —Ме: вѣро¬ 
ятно, въ собственной безопасности. — § 12. МШог: не сопрово¬ 
ждалась особымъ кровопролитіемъ,—айтіззит егаі: со стороны 
кастудонцевъ.—аіщиапіит значительно. — ігае перев. винит, 
пад. 

Гл. 21. § 1. зі диі попйшп указываетъ, что такихъ наро¬ 
довъ осталось немного, —зиѣ іиз... гейі^епйоз: для полнаго 
покоренія. — зоіѵешіа: исполненіе тѣхъ обѣтовъ, которые 
онъ далъ на случай изгнанія пунійцевъ изъ Испаніи. — ти- 
пиз обычное обозначеніе гладіаторскихъ игръ (собств. „пода¬ 
рокъ" народу). — ейепйшп къ шштз. — § 2. Порядокъ: Ьоші- 
тт (приложеніе къ §Міа1;огиш) поп ех ео §ъпеге, ех <рм.— 
еотрагаге: выбирать пары гладіаторовъ, чтобы бороться другъ 
противъ друга. — зегѵогит объясняетъ ео. — еаіавіа: подвиж¬ 
ная эстрада, на которой выставляли назначенныхъ на продажу 
рабовъ, —§ 3. ѵоіипіагіа (азупйеіоп айѵегзаНѵиш) въ 
противоположность рабамъ. — §таіці1а въ противоположность 
свободнымъ диі ѵепаіеш зап^шпет ІіаЬепі—зрееітеп „обра¬ 
зецъ" только въ похвальномъ смыслѣ. — озіешіеікіит. 
Чаще говорилось зресітеп йаге. — § 4. ргоГеззі зші—іп §га- 
йат йиеіз: чтобы пріобрѣсти расположеніе вождя. — іп означа¬ 
етъ цѣль. — аетиіайо еі еегіатепразнятся тѣмъ, что первое 
означаетъ стремленіе сравняться съ кѣмъ-нибудь и даже пре¬ 
взойти его, а второе — соперничество съ кѣмъ-нибудь для по¬ 
бѣды, сопровождаемое напряженіемъ силъ. — ргоѵосагепі вы¬ 
звать другихъ на бой.—ѣгахіѣ увлекло. — § б.дшйат чиаз = 
ві цт аіісціаз. — йізееріапйо: третейскимъ судомъ (ср. § 8).— 
расіо (можетъ быть аЫ. аЬз. § 20, 5): соглашеніемъ,—гез 
спорный предметъ, —зедиегеіиг: принадлежалъ. — § 6. ^ие. 
Ожидаюсь бы еі поп, такъ какъ отрицаніе относится только 
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къ оЬксигі. сіѵііаѣіз $еп. о Ы е с і. („въ0...).— § 7. ргохіте: 
непосредственно передъ споромъ. — § 8. пе^аіит ій а зе еззе. — 
йісеге: § !• со^паііз соттипіЪиз (йаі къ пе^атит'і: 
предлагавшимъ имъ свое посредничество. — § 9. КоЬоге... Поге 
хіаемъ. — аеіаііз относится и къ гоЪпг.—йіріті разнять.— 
гавіе: безсмысленной и звѣрской. — циапіит къ такт. — § 10. 
азіи у Ливія только въ а Ъ1. — зіоіійаз, такъ какъ нмъ не 
хватало, пзпз агтогпт и азіпз. — Іийі ГшіеЪгез, помимо гладіа¬ 
торскихъ боевъ, состояли въ стрѣльбѣ въ цѣль, борьбѣ, бѣганіи 
въ запуски и т. д. — рго сообразно. — соріа рроѵіпсіаіі: тѣми 
немногочисленными запасами, которые можно найти въ про¬ 
винціи. — аррагаіи обстановкой. 

Гл. 22. § І.піЫІо тіпиз: несмотря на отсутствіе Сципіона,— 
аѣ Іе^аііз: помощниками главнокомандующаго.—§ 2. СаріЬа§іпі- 
епзіит завис, отърагііз (Ъеп. роза.).—ехіга=зирга.—песез- 
зііаѣез требованій. — ^егеЬапѣ жители Астаны.—§ 3. іиіат п р е- 
дикативн о.—циае=пі еа,—іп^епіа (отъ іп и §-і§тіо) врожден¬ 
ныя склонности. — Іаеіа (п о э т и ч е с к и) по смыслу надо отнести 
къ іпсоіагпт (епаііа^е): увлекавшихся,—иѣ... іасегепі завис, 
отъ ітрпіѳгапі — § 4. еотіШит обозъ, караванъ, гдѣ главное 
вниманіе обращено на сопровождающихъ его солдатъ. — цша... іи- 
егаі. Точнѣе было бы сказать сотійішп цпі та§дтз егаі, циіа гез 
рагшв ійіа іпегаі — раиеіз: для небольшого числа конвойныхъ. — 
сігеитѵепѣит... шѣегГесерапѣ=еігспттепвгапі еі іпіегГееегапі,— 
§ 5. йейШо... ай іат іпГезіоз. Вм. предлога а<і ожидался бы 
йаі — іпГезіоз Вотапоз.—Гасіпиз... Гоейит ас Гегит алли¬ 
терація. Первое опредѣленіе указываетъ на противоестествен¬ 
ность поступка, второе — на его жестокую суровость.—еоп- 
зсізсипѣ учиняютъ. Ср. сопзсізееге шогіеш. Вм. обычн. йаі аіЫ 
здѣсь стоитъ іп зе ас зпоз. —§6. цио=пі ео.—гегит зиагит: 
§ 8, 1.—вирер еит ситиіит: на поверхности возникшаго 
такимъ образомъ холма, —§7. ргаезісііит (= спзМіат) ...зег- 
ѵагепѣ неотлучно охраняли.—§ 8. іпеііпаіат: на сторону вра¬ 
говъ.—еззе геш, —иі сопзеспііѵпт, — зеігепі = зсіѣоѣѳ 
прямой рѣчи. — § 9.Шоз зе...огаге = тоз огатпз прямой рѣчи. — 
§10. атісае ас Меіез къ таппз. —еа... іогепѣ обреченное на 
гибель.—іпзиіѣарепіиздѣвались. Добав. йаі іів изъ еа. —§ 11. 
ехзесгаііо проклятіе. — зі на тотъ случай если.—еопсііаѣо 
а&тіпе стремительно. — § 12. зѣайо караульнаго отряда,— 
Реграиеае. Добав. „только1. — Іеѵіз агтаіига: § 6, 4.— ай 
И ірзит: для встрѣчи враговъ. —§ 13. апітіз мужеству,— 
сотрозШог. Перев. положительной степенью. —иііо 
огйіпе плеоназмъ, такъ какъ сотрозііпз само по себѣ озна¬ 
чаетъ построенный въ боевомъ порядкѣ. — Іе^іопши: § 8, 4 
(ядро войска, состоявшее изъ легіоновъ).—рѳгехі§що... іетроге 
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означаетъ уступлен!е. — нсіеш (Іегѳхіззеі выстроились въ 
боевую линію. —§ 14. ІЪі во временномъ см.: даже и при 
появленіи легіоновъ. — сігеа зі^па: въ переднихъ рядахъ.— 
іп ѵиіпега аеГеггшп Ьузіегоп ргоіегоп, — тііез:§ 6, 2.— 
регііпах: привыкшій стойко выдерживать. — § 15. Сопаіиз тііез 
йотапиз. — іп ѵезйдіо... зио: тутъ же, гдѣ стоялъ. — раіеіаеіа 
асіе: чтобы окружить враговъ. — Іасііе зиррейііаѣаі: римскихъ 
войскъ было вполнѣ достаточно для подобнаго маневра. —іп 
огЬет: такъ что они образовали кругъ. —ай ипшп отпе$ = 
оптез ай дппт. 

Гл. 23. § 1. Іатеп: хотя это избіеніе было жестоко, но все 
же оно извинительно. — ішп: въ моментъ избіенія. — іиге ЪеШ, 
въ которое, по понятіямъ римлянъ, входило поголовное избіеніе 
враговъ. — § 2. сит... еаейегепі объясненіе понятія Іптеійаііо. — 
зиі: § 14, 5.—тейіо іпсепйіо (§ 9, 2): ср. выше іп зпссепзшп 
сорт. — § 3. Іат относ, къ регреігаіае. — § 4. еитиіо йаі — 
іпіегГиІд’епз. Это слово встрѣчается во всей латыни только 
здѣсь („блещущее между"). — аѵійііаіе а Ы. с а и з а е. — атЪизіі 
аМаіи ѵарогіз (поэтическій оборотъ) обожжены дуно¬ 
веніемъ жара. — гесеріиз отступленіе. — § 5. сеіегіз іпсоііз. — 
еіиз геропіз рп. роззезз.— ѵісіогет: § 6,7. —§ 6. а Сайі- 
Ъиз скорѣе относ, къ тепепші (§ 26, 1). — ргойііигоз. Добав. 
зе.—§ 7. ех Гир сказано, какъ ех іііпеге.—Ггеіит Оайііа- 
шш.—АМса айіесііѵит. —§ 8.Ме клятвами. — регіи&із: 

§ 9, 1. 
Гл. 24. § 1. Кеіріо... ітріісііиз: то обстоятельство, что...—§таѵі 

тогЬо аЫ—іггѵіоге къ шогЪо.—Гата аЫ. саизае.— 
сит сапзаіе. — р^ие отнееено къ і(1 вм. обычнаго соеди¬ 
ненія рой цищие. — аіепйі (метафора) поддерживать,— 
Іоп&йщиа еіиз: § 8, 1. — § 2. ехсііаіига... Гиізвеі а р о й о з і з 
условнаго предложенія; протасисъ его кроется въ ѵега = зі ѵега 
іиіззеі — тоіет: огромную опасность. — еіайез: смерть Сципіо¬ 
на. —ргоееііаз (метафора) треволненія. — § 3. ^иіі)из йаі 
къ сопііргаі („досталось"). — йезііпагапѣ апітіз. Оезііпагѳ 
аіірій аіііто (а Ь1.) утвердить что-яиб. въ сердцѣ, намѣтить въ 
умѣ,—рго: гл. 21, § 10. — § 4. зосіогит согласовано по смыслу 
съ прюагательн. — § 5. Сіѵіііз служитъ объясненіемъ къ аііиз == 
аііиз іигог, рі сіѵіііз Іигог егаі безумное дѣло со стороны ри¬ 
млянъ. — іпеѳіипі непереходно,—§6. Моіае...тепіез:вол■ 
неніе умовъ началось. — Ііеепѣіа аЫ. саизае. — еоііееіа: 
развившейся.—поп піЬіІ („главнымъ образомъ") шоке зипі — 
рой (союзъ) соотвѣтствуетъ Исепііа (§ 31). —іп Ьозіісо 
(§ 12, 2) на вражеской территоріи. — Іахіиз: ср. наше „на ши¬ 
рокую ногу". — гаріо (аЪ1.) къ ѵіѵеге. — зиеііз й а і — агііогез 
скудны. — § 7. Ас вводитъ объясненіе. — зегеѣапіиг завязыва- 
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лисъ. —зезе... Гасеге геѵеЬі? Въ прямой рѣчи бьш бы ГасІ- 
пшз... геѵеЪітпг? — йеѣеІМит іат еззеі. - сопГееіа. Сопйсеге 

І =Р% ГГ6’ Расагѳ— § 8- Павйаьш. Новый мотивъ 
возстанія. Выборъглагола указываетъ на настойчивое тпе 
бованіе.-ццат ех = диаш рго: чѣмъ это сообразовалось- 
тоге Й тойевйа виЫагі аддитерація. Моге еі шойезііа 
депаіайуз,— еігситеипѣез къ ігіѣшюз.-ргаейаіит сѵ- 
пинъ. — сопшеаіи отпуска. — § 9. іпзШиѣо тііітіае: согласно 
воинскимъ традиціямъ. — ітрегіо еогшп: военныхъ трибуновъ, 
какъ замѣстителей главнокомандующаго. — § ю. Роста внѣшній 
обликъ. —еопзіаЪаІ; состоялъ. —ех сопіа^іопе Тигогіз: зара¬ 
зившись ихъ безуміемъ. —іига геййеге чинить судъ, —іп 
ргіпсірііз (ем. планъ лагеря). Такъ называлась часть тіа ргіп- 
сіраііз, проходившая вдоль палатокъ трибуновъ. — 8і§,пцт = 
іезвѳгат, пароль, написанный на деревянной дощечкѣ, напр. 
Негсніез іпѵісіпз.— § 11. иѣ... ііахотя... однако.—рагепѣщт = 
болѣе обычному апйіепітт. — иіѣго: они притворялись настолько 
усердными, что не дожидались приказаній, а опережали ихъ.— 
§ 12. Егиріѣ неиер еходно. — оЪѵіат іге противодѣйство¬ 
вать,—§ 13. е ргіпсірііз: выше, § Ю.—^е^агіоз (отъ утех, 
иротивопол. е-^ге&іиз) „рядовымъ”. —§ 14. огпатепііз. Въ чемъ 
они состояли, неизвѣстно. Впослѣдствіи, когда трибуны были, 
по большей чаети, всадниками, они имѣли золотое кольцо и на 
одеждѣ узкую пурпурную полосу (ап^дзіиз сіаѵпз). — іпзіртіа 
завие. отъ айгесіаге „поеягать на что-либо священное”.—ѵепіі. 
Добав. еіз (й а і). — ргаеТеггепТ приказывали носить передъ 
собою. — § 15. сгейііа: § 20, 3. —зиЬ при (ср. наше „подъ ве¬ 
черъ*1).—поп йиЪііаЬапі: § 19, 3. —§ 16. ео: по этому пово¬ 
ду. — ішрегагі... йігірі завис, отъ безличнаго ро.чзе,—Ш5і§иіа 
Тоге = будетъ бросаться въ глава. 

Гл. 25. § 1. зиѣіпйе=йешйе. Часто означало повтореніе 
(„съ часу на часъ”), откуда франц. зоптепі — ѳѵапезсегеб 
сталъ исчезать. — аиеіогез слуха о смерти Сципіона. —§ 2. 
зиМгаЬепѣе такъ какъ... отстранялся. — циоцие отъ дпізцпѳ. — 
йиеез зейШопіз. — іпзі^піа еі... ѵегат... роіезіаіет завис, отъ 
Ьоггеѣапі Дополненія неравносильны (§ 31). —рго за. — деге- 
гепі: мысль заговорщиковъ о призрачности ихъ власти (§17, 
2).— іизтат: данная народомъ. — ѵегзигат: § 15, 3. —ро- 
ѣезѣаіет здѣсь почти = ітрегінт. — § 3. Зіирепіі... зейіііопі 
йаі. къайёггепі — зіирепіі (олицетвореніе) „когда... сталъ 
столбенѣть**. — § 4.ргішию (нарѣчіе) къ ехазрегаіі. поіоз 
знакомыхъ. — § 5. ргаеіоріофіе: площади предъ палаткой полко¬ 
водца. — зегшопез... сігсиіоз. Порядокъ: сігсніоз зегепйшп іпіег 
зе зегшопез. — ѵійіззепі: § 17,1. —аІІоциеЬаптг тіііівз (асе.). — 
еопзіегпаііопіз болѣе мягко, чѣмъ інгог: „помраченія*. —§ 6. 
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нія-ехзоіѵаі выплатилъ бы. Упрекъ состоитъ въ токъ «о 
Сципіонъ, карая виновныхъ, не награждаетъ достойныхъ^ П 
Таііа оиегепіез: если они жалуются только на это^-огаге- 
га1* пряной рѣчи. — зе = бгіѣшюз. — гезропйеЪапі ігіЬиш.-- 

Іаеѣагі тЪипоз-іпзапаШіиз непоправимаго- еззе райае 
геГегепйае (й а і) = зийсеге, рагеш еззе ^гайае геіегепйае, „въ 
состояніи отблагодарить". . „ ■ , N. 

8 8. ай въ отношеніи къ. — воПіеіІит (предикативно) 
ЬаЪеЪаС 25 28 5 — гез поясняется слѣдующимъ пе... ехсеае- 
геі. — ехегсШіз' пот. — § 9. иі еоеріззеі: мысль Сципіона 
,8 і7 2) — ріасиіі еі: онъ рѣшилъ. — злрепйіапаз сіѵііаѣез. 
Такъ называюсь государство, территорія котораго принадле¬ 
жала римскому народу, предоставлявшему ее въ пользованіе 
туземцевъ изъ милости и за особую поземельную плату (зиреп- 
(ііат). — ехасХогіЬиз сборщиковъ податей (мытарей), зхірепші 
относится скорѣе къ зреш, нѣмъ къ ехасХогГЬиз. ргорііщиат 
(предикативно): на скорое полученіе. § 10. зиЫшіе. р 1 
этой павы, —сагрііт рег рагіез: раздѣлившись на малые от¬ 
ряды.—§ И. ТгапдиШат предикативно къ Іесіі — Іап- 
циезсепіет (олицетвореніе) ослабѣвавшее, отіззо = 
геіісіо. — § 12. ехХеитз: § 12, 1. — сопзоеіагепХ мятежники: у 
нихъ не бело сообщниковъ. — § 13. еігеитзресіап'І.ез: переби¬ 
рая. — геіщиі: § 8. 1. —а таііз сопзііііз относ, къ гесерішп 
(„выхода изъ"). — иі... еоттіХХегепі поясненіе къ гесерідт.— 
іизХае... еІетепХіае йаі.-—йезрегапйае: въ которой не слѣду¬ 
етъ отчаиваться. — § 14. зіпе ѵиіпегѳ, зіпе зал^иіпе служатъ 
предикативными опредѣленіями.—иі... Гаеипйа об¬ 
щее замѣчаніе. — пітіо ріиз: § 30, 7. — § 15. 111а: только въ 
томъ. — ІпеІіпаѵіХ: взяло перевѣсъ (§ 19, 2). — (щой... еепзеЬапѣ 
объясненіе къ ипіѵегзоз. 

Гл. 26. § 1. Ьаес: гл. 25, § 10 аіп^иіаепе соЬогІез... ігепѣ. — 
СагХка^іпі: § 1, 5—§ 2. еегхаЪаХигдие б ез л и ч н о. — іп аиеіо- 
гез къ апітайѵегіегеіиг. — питего: всего. — ѵіпйісапйа къ еззеѣ 
(„надлежитъ покарать"). — ѣат і'оейі ехетріі (§• е п. <рцаШ.) 
„подающее"...—йеГесХіо... зейіііо. Сказано кратко вм. іаш іоесіі 
ехетріі гез циае роііпз йеіѳеѣіо циат зейійо потіпашіа еззеі— 
§ 3. ипйе: § 30, 1,—іЬі = іп іів.—сопзізХегеХ: нашла себѣ ко¬ 
нецъ. — ай: гл. 25, § 8. — саз4і#а1;іопет выговора.—§ 4. иі... ѵі- 
йегеХиг относится къ слѣдующему ехрейійо... іиЪепіог. Этотъ 
походъ объявленъ былъ для того, чтобы всѣ думали, что онъ и 
служилъ предметомъ совѣщанія (асіііт). — еіЪагіа: 
хлѣбъ, сухари и т. п. — § 5. еѣ апХеа = іаш апіе. — диіпа: 
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каждому указали по 5 именъ (всего 35, ср. § 2). — § 6. Ьепідпо... 
зегтопе аЫ. дтіаііі. къ Ьотіпез.—іпЬозріііит: гл. 18, §2,— 
іпѵііаіоз воріІ08^ие перев. ѵегЪит Ііпііит, — § 7. ргоеиі: 
§26,3. — аЬегапІмятежники.—ашШшп (потіпай) „слухъ11.— 
ехегсПит, бывшее въ Н. Карѳагенѣ, — ргоЯсізсі. Время выража¬ 
етъ вѣрность слуха. — іасіѣиз предикативно. — ЬаВДигііп 
зиа роіеаіаіе. — зоіит: беззащитнаго. — еззепі: мысль мятеж¬ 
никовъ (§ 17, 2). — § 8. рагапіет предикативно. Рагйсі- 
ріпш изображаетъ дѣйствіе болѣе нагляднымъ, чѣмъ рагаге.— 
§ 9. Іаеішп... ѳвзѳ завис, отъ зегтопЛгаз.—зиЬ къ. — § 10. іп 
ІіозрШа: ср. выше, § 6. Здѣсь разумѣются отведенныя имъ по¬ 
мѣщенія. - § 11. ітрейітепіа обозъ. — зідпа тоіа (зипі) озна¬ 
чаетъ выступленіе самого войска въ противоположность обозу.— 
ей По смыслу ожидалось бы „но11. — геіепіиш езі —тіззі 
8пп1—§ 12. диі... ѵепегапй мятежники.—Гегоеііег съ грознымъ 
видомъ. —іп Іогит = іп ргіпсіріа (гл. 24, § 10). — ий.. іеггі- 
Іигі. ІИ съ рагіісір. Іиі асй для означенія намѣренія 
(„имѣя въ виду11) не встрѣчается у Цицерона. — иііго: не до¬ 
жидаясь, пока Сципіонъ будетъ грозить имъ. — зиссіатаііопі- 
Ъиз: громкими возгласами, служащими для перерыванія чьей- 
яиб. рѣчи. — ? 13. агтаіі: войско, якобы выступившее изъ 
города. — ? 14. сопсійіі (поэтическая метафора отъ утихаю¬ 
щаго вѣтра) „продала11. —ргаѳіег 8рет (§ 30, 2). Перев. при- 
лагательн. — соіог: здоровый цвѣтъ лица. — аНесіит шогЬо 
(предикативна) „обезсиленнымъ11. —ѵізигоз зе еззе.—§ 15. 
5ейіі, пока не началъ говорить. 

Гл. 27. § 1. Введеніе къ рѣчи заключаетъ фигуру „сомнѣ¬ 
нія11 (греч. огеоріа): ПиЪійаѣиг, сріій роііиз аиі «ріотойо Йісаз.— 
диа = иі; еа. — сгейійі перев. сослагат. наклонен. — ? 2. 
поп цио „не потому, чтобы11. Ср. ниже зей (ріа. — ѵегЪа: въ 
искусствѣ произносить красивыя слова. — ЬаЪШіз находясь.— 
§ 3. арий предъ,—сопзіНшп... огаііо: мысль и форма рѣчи.— 
зиррейііаі хватаетъ.—? 4. ^иі = зей ѵое.—«іезеівйіз отъ йезсізсо, 
ср. йеіесйо въ гл. 26, § 2, — аизрісіипире: 26, 41, 13, —КаЬі- 
іит „складъ11. —а^позсо: со^позсітиз поѵа, а^позстиз 
теіега. Конецъ этого § и слѣдующій содержатъ переходъ къ 
темѣ: за ваше поведеніе васъ слѣдуетъ назвать врагами. — ? 5. 
Циій необычно отдѣлено отъ аііші. — пізі. У Ливія болѣе обычно 
аііий диаш,— Ііег&еіез еі йасеіапі зрегаѵегапі аиі оріаѵегшті — 
Іатеп: хотя тѣ и виноваты, но по крайней мѣрѣ. — ПтЪгшп 
и Саіепит поставлены впереди, чтобы оттѣнить ихъ происхо¬ 
жденіе.—? 6. Це^аіе заключаетъ въ себѣ желаніе, чтобы они 
могли это сдѣлать. — раиеогшп... еззе завис, отъ подразумѣвае- 
маго йісііе. — раиеогит &еп. роза. — сгейат роіепііа- 
Ііз. —пе^апПЪиз: если вы утверждаете, что не всѣ причастны къ 
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этому безумію. — ѵиіі'аіа = а ѵи1§-аѣа еззепі („распространитесь 
бы").—віпе ріаеиііз іп&епШшз: разумѣется смерть. Общій 
смыслъ мѣста тотъ, что подобное преступленіе можетъ быть ис¬ 
куплено только самыми суровыми мѣрами. — § 7. ѣгасѣаіа о 
медицинскомъ осмотрѣ. — § 8. Ециійет я лично. — $іе къ §;ез- 
зегат, —§ 9. еп (болѣе обычно на первомъ мѣстѣ фразы) вос¬ 
клицаніе удивленія, —оріпіо Меіііб я обманулся въ...— 
аееерѣа—сгесііѣа. — § 10. N01^110(1 ограничиваетъ предыдущую 
мысль о томъ, что въ лагерѣ ждали смерти Сципіона: „не то, 
чтобы"... Пропущено главное предложеніе: я говорю не потому... — 
ѵи1§:агі распространить. — § 11. зей: пропущено Ьос іатенйісо 
или Ьос ѵегат езѣ. — тиІШи&о отпіз не имѣетъ при себѣ 
особыхъ сказуемыхъ, но они извлекаются изъ слѣдующаго сра¬ 
вненія: рег зе ітшоЪіІіз езі, аЪ аіііз а^ііакг. — паѣига тагі» 
море по своей природѣ. — аигае самое ничтожное дуновеніе. — 
ІгашріПшп. Сравненіе не выдержано, такъ какъ въ первой 
части нѣтъ соотвѣтствующаго этому слова. — репез: зависитъ 
исключительно отъ...—§ 12. тіЬі къ ѵЫетіпі. — иио атепііае: 
§ 8, 3. — ишсі къ аизі зШз. — іи раігіат рагепіезцие одна изъ 
излюбленныхъ аллитерацій.— айѵег8и8 = т. Замѣт. чере¬ 
дованіе предлоговъ. — § 13. Іасео.Т. н. фигура ргаеѣегіѣіо, 
когда говорящій касается какого-ниб. предмета, дѣлая видъ, 
что не желаетъ затрагивать его. — сгесШегіііз... зіт сопіппсі 
С0ПСѲ88. — твгибгаі (ѵох теПіа) „провинилось". — ргойе- 
Ьаііз бе сопабп, —§ 14. рориіиз Еотапиатегиегаі—ітре- 
гіит: гл. 24, § 9. — зі. Обычно говорилось сопѣѳпѣі ео, рой. — 
еиі — пі еі. —Котапиз ехегеНиз приложеніе къ подразу- 
мѣваемому ѵоз.— § 15. Іеіѳпйегппі; „жили". Собственно этотъ 
глаголъ означаетъ „натягивать палатку". — еіаззіеит сигналъ, 
особенно боевой. — арий еоз: предъ палаткой вождя. — зі^пит: 
гл. 24, § 10. — Пеіог: § 6, 2.—аррагиіі являлся. Аррагеге по¬ 
стоянное выраженіе о ликторахъ и вѣстовыхъ, являющихся 
предъ глаза начальства, — вшптоіо: § 20, 5. Зшнтоѵеге посто¬ 
янное выраженіе о ликторѣ, раздвигающемъ толпу предъ 
магистратомъ.—іпсевзегипі. Іпсейеге часто говорилось о тор¬ 
жественной, величавой походкѣ. — § 16. Іарійез ріиеге. Обычно 
говорилось ІарійіЪиз ріиіі. — Гиітіпа. За рогіепіа считались 
только тѣ, которыя поражали храмы, ворота и т. п. — ріиеге.... 
іасі... ейеге перев. ѵегЪит ііпііит съ „если". 

Гл. 28. § 1. Аіцие далѣе. Наиболѣе простая формула пере¬ 
хода къ новой части. — гаііопет разумнаго основанія. — иі въ. 
ограничительномъ смыслѣ: насколько это возможно.— 
тепе руководящая мысль. — еопзіііит практическая цѣль. — 
§ 2. Ке&іит: собственное имя, см. Словарь. — Іе^іо, состоявшій 
изъ кампанцевъ, которые были римскими гражданами. — § 3.. 
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іп Гого. Обычно подобныя казни происходили внѣ города.— 
§ 4. Сравненіе проведено въ трехъ противоположныхъ парахъ: 
ргіпшт поп Аігіит— веб Бесіпт; пее сит РуггЬо — ѵоз сит 
Мапбопіо; іііі Ке^тт—Зисгопетпе ѵоз.—§ 4. ветШхат (нео¬ 
логизмъ Ливія, только у него и встрѣчающійся) „екорѣе 
маркитантомъ, чѣмъ воиномъ11. — потіпіз... аЪотіпапбІ (§ е п. 
^ааііі) по производству отъ аѣег (ер. біев аѣег).—ігі- 
Ъипшп тіШшп, избраннаго изъ среды кампанцевъ же.— 
§ 5. еопвіііа соттипісазіів вступили въ сношенія. — § 6. 
Сатрапі... Матегйпі избрали себѣ постояннымъ жилищемъ. — 
иііго: переходя въ наступленіе. — § 7. Зиегопетпе предика¬ 
тивно.— еопГесіа: гл. 24, § 7. — геінщиегет бе сопаіп 
„захотѣлъ"...—Мет о помощи,—беѣеЬаіів.Замѣт. іпйіеаѣіѵ. 
въ аподозисѣ условнаго періода согласно извѣстному пра¬ 
вилу (см. грамматику). — § 8. 8еб: переходъ къ той мысли, что 
планъ мятежниковъ былъ безцѣленъ. — еіееегШв соді. соп¬ 
ев в а і ѵ и в,—ѵіат: планъ,—веб... бетепіів иронія, такъ какъ 
затѣмъ Сципіонъ доказалъ его безуміе, —аб иШтшп до по¬ 
слѣдней степени. — ехвецці прослѣдить. — § 9. диаМюг ітре- 
гаіогев: двухъ Газдрубаловъ, Ганнона и Магояа. — Гибі, Ги§щ- 
ѵі... ехриіі градація, — тіпогів... ргеііі §• е п. ц и а Ш. — ѵов 
асспз. —ѳгеріигі егаіів собирались вырвать. —§ 10. Атоііог 
еі атоѵѳо разнятся тѣмъ, что первое есть болѣе сильное вы¬ 
раженіе, чѣмъ второе. Сципіонъ хочетъ сказать: „не будемъ 
говорить обо мнѣ; я готовъ допустить, что у васъ не было на¬ 
мѣренія воевать со мной", —піЬіІ (асе. абѵегЬіаІіз „нивъ 
какомъ отношеніи") къ ѵіоіаіив зіт. —иііга относ, къ іаеііе 
сгебііат тогіет: кромѣ того, что вы легко повѣрили моей 
смерти. — § 11. ехврігаіига метафора отъ умирающаго че¬ 
ловѣка,—івіис: это ваше предположеніе., Ізіе мѣстоименіе 2-го 
лица. — 8ігі1 = зіѵегіѣ. Выборъ времени обусловленъ союзомъ 
пе.—апвріеаіо: § 20, 5. — Ьиіе моему. Шс мѣстоименіе 1-го 
лица,—§ 12. пипс... пипс почти = тобо... тобо. —еМа по¬ 
гребена. Собственно еізгге говорилось о в ы и о е ѣ тѣла для по¬ 
гребенія. — рориіі Котапі... гев риЫіса особенно торжественная 
формула. — § 13. Еі вЙз Іоциог: переходъ къ новому, болѣе 
сильному доказательству.—Шигае Гиегіпі суждено было ос¬ 
таться.— § 14. еобет іиге: но ср. 26, 19, 10, гдѣ онъ названъ 
только пропреторомъ и помощникомъ Сципіона - проконсула. — 
ѵіпбіеев предикативно. — бееввепі развѣ не явились бы? — 
§ 15. саива дѣло, за которое боролись мятежники. — ^шЬиз... 
отпіЬив (пеиіг.) аЫ. Іітііаііопі в,—похат провинность. 

Гл. 29. § 1. батпаііо—ехіііит хіасмъ. — раггіеібіо. Сци¬ 
піонъ понимаетъ въ смыслѣ „убійство родителей", такъ какъ 
отечество (раѣгіа) почиталось древними, какъ апйцшззша и запс- 
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іівзіша рагепз. — ргіѵаіа ріеіаз: любовь къ женѣ и матери,— 
§ 2. йіеЪиз раисіз (аЫ.) къ зегіиз. — ітрегаіоге ае^го аЫ. 
аѣз. сапзае.--§ 3. ргоГееіо: 26, 15, 13, —пее таіог... ѵіз 
тогЫ столь же сильный недугъ.—§ 4. Ноггеѣапітиз геіегге 
поэтическій оборотъ. — гейгге = сшп геіего („представляю 
себѣ“). — ігрііа (пеніг.) предикативно и пролептиче- 
с к и.—тПеипкще во всякомъ случаѣ. — зііепідит пот. —§ 5. 
пе^аѵегіт роѣепѣіаііз. — ѣгізѣет нелюбезной. — ѵізат ѳз- 
зе. — аедишп предикативно къ сешейз. — ае^ио апішокъ 
1егЙ8. Сципіонъ или предполагалъ, или даже замѣчалъ у сво¬ 
ихъ слушателей признаки недовольства. — § 6. еа: то, что вы 
сдѣлали. Какъ бы ни былъ возмутителенъ этотъ мятежъ, Сци¬ 
піонъ прекращаетъ дальнѣйшіе упреки. — § 7. еггогіз 
болѣе мягкое обозначеніе, сравнительно съ прежнимъ, проступка 
воиновъ, чтобы мотивировать слѣдующее затѣмъ прощеніе.— 
заііз зирещие болѣе, чѣмъ достаточно. — роепагшп: въ раска¬ 
яніи мятежниковъ. — § 8. іпГезНиз аиѣ іпітісіиз. Первое зна¬ 
читъ „враждебно дѣйствующій", второе — „враждебно настроен¬ 
ный". Такимъ образомъ вожаки вели себя съ возставшими, какъ 
злѣйшіе враги ихъ. 

§ 9. сшп іпѵегзпш. — ех ргаерагаѣо по предварительному 
уговору. — отпіит гегшп („всевозможный") къ ѣеггог. — оіГи- 
зиз. ОНапйеге собственно говорилось о вещахъ, затемняющихъ 
свѣтъ, потомъ переносно о дѣйствіяхъ, затемняющихъ разумъ. — 
§10. согопа кольцомъ. — еопегериП: для вящаго ужаса.— 
потіпа: всѣхъ зачинщиковъ было 35 (гл. 26, § 2), но казнено 
было 30. — іп сшізіііо: гл. 26, § 1. — § 11. аррагаіиз: орудія 
для казни. — поп тойо... зей пе... циИет: 22, 3, 4. — ехаисіі- 
геѣиг. Приставка ех указываетъ на ясность, отчетливость 
звука. — § 12. отпез трупы. — еіШі... потіпаѣіт: каждый 
произносилъ формулу присяги отдѣльно. Обычно же произно¬ 
силъ только одинъ, а другіе говорили потомъ Мет іи те,— 
ІгіЬипоз, какъ замѣстителей полководца.—іп ѵегЬа Р. Зеіріо- 
піз: ср. 22, 11, 7; формула присяги составлена была Сципіо¬ 
номъ, онъ былъ въ этой формулѣ главнымъ лицомъ.— ай по- 
юеп: при произнесеніи его имени. 

20. Консульство П. Сципіона въ 205 г.; пренія о предложен¬ 
номъ имъ планѣ войны. 

Гл. 38. § 1. йиеіи аизрісіоцие: 26, 41, 13. —§ 2. зепаіи... 
йаіо. Зепаіиш йаге оффиціальное выраженіе о назначеніи засѣ¬ 
данія сената для выслушанія о заслугахъ и подвигахъ полко¬ 
водца, какъ особомъ ему пожалованіи. — ехіга игѣеш: какъ 
желающій получить тріумфъ и не сложившій съ себя ішрегіит, 
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Сципіонъ не могъ вступить въ городъ. —іп аейе Веііопае: 
подобныя засѣданія сената устраивались внѣ городскихъ стѣнъ,— 
§ 3. ітрегаіогез: 26, 28, 9, — петіпет СагШадітепзет гово¬ 
рилось чаще, чѣмъ шПшп С.—§ 4. іетріаіа... зрез: была сдѣлана 
попытка осуществить надежду на тріумфъ. — реШа согласовано 
съ зрев для равномѣрности конструкціи; по смыслу относится 
къ ігіптрЬдз. — диіа къ сопзіаЪаі — йіега: § 1, 9. — зіпе та- 
дізігаіи: Сципіонъ былъ посланъ въ Испанію рго сопзпіе, но 
до этого не занималъ никакой правильной магистратуры.—§5. 
щіззо = ЙІШІ880. — езѣ іп^геззиз: пѣпікомъ, какъ частный чело¬ 
вѣкъ,—ргае зе... іиШ постоянное выраженіе о добычѣ, несо¬ 
мой на показъ въ тріумфѣ,—ррпйо: § 1, 10,—зі^паіі: 26, 47, 
7. Разумѣются испанскія и карѳагенскія монеты. 

§ 6. сгеапШз сопзиШшз: § 9, 3, —отпез: 193. — Гаѵоге: 
готовностью, какъ результатомъ расположенія. — § 7. таіогѳ 
къ Ггедиепііа = сопсигзи Ьотіпит. — сеІеЬгаіа еззе: было по¬ 
сѣщено.—рго<Шит тетогіае езі почти=паггапкг. — § 8. 

зийгад'аініі саиза: ради голосованія. — іттоіапіет. Іптюіаге 
собственно говорилось о посыпаніи мукой (тоіа) жертвеннаго 
животнаго, дотомъ въ общемъ значеніи „приносить жертву 
сепіит ЬиЪиз (аЫ. іпзігит.) т. наз. гекатомба (ёхатоцРті); 
греч. словъ Ливій избѣгаетъ,— ѵоѣів, рагѣісіріыш. — § 9. 
сІезропсіеЪапідие апішіз „свято обѣщали себѣ въ сердцѣ11, 
„твердо вѣрили11. —зирегіиз: первую. — М Ъеііпт. —диой іп- 
зѣагеѣ: настоящую, которой предстоитъ продолженіе и конецъ. — 
§10.регішіе ае. Добав. зі. — йезііпаЪапі; апішіз.—§ 11. іп(іе = 
ЛеМе. 

§ 12. потіпаіае сенатомъ, а затѣмъ консулы разбирали ихъ 
по жребію. — Зісіііа доеталась. — ехѣга зогѣет: безъ жеребьевки, 
на что надо было предварительное согласіе другого консула.—роп- 
іійсеш тахіюию Іісітит (выше, § 7). —§ 13. іпзогіет еоп- 
іесіае кипѣ: подверглись жеребьевкѣ, — ИгЬапа (ргоѵіпсіа) на 
этотъ разъ, вѣроятно, соединена была и съ реге§тіпа, такъ какъ 
нѣтъ упоминанія, чтобы эта послѣдняя поручена была особому 
претору. 

§ 14. іп Сарііоііо: какъ первое торжественное засѣданіе 
при новыхъ консулахъ. 

Гл. 39. § 1. За&ипйпогшп: въ 214 г. римляне прогнали изъ 
Сагунта пунійскій гарнизонъ, снова взяли городъ и вернули 
его прежнимъ жителямъ, уцѣдѣвшимъ отъ жестокостей войны. — 
іпігойихіі Всіріо. — таіогит относ, къ піЬіІ. — раігез сопзегір- 
Іі: оффиціальное обращеніе къ сенаторамъ, обычно объясняемое 
пропускомъ союза еі (раігез еі сопзсгірй) и указывающее на 
составъ сената изъ патриціанскихъ и плебейскихъ членовъ,— 
иііга относ, къ диат дпой. — зитиз: среди бѣдствій ничто не 
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превышаетъ то, что мы претерпѣли. — иі іі д а I е. еа = іаііа. — 
8 2. ай иШтит йівегітеп: до критическаго положенія, — § 3. 
аігох ЪеШш а с с а в. — ѵеіиі вводитъ метаф ору.—паиіга- 
оті повМ §еп. оЫесі.- § 4. ех дио = ех ео іетроге, ех 
ото: срядѵ же, какъ. — пиііо іетроге = шщпат. — поЫз—по- 
ЗІГІ5 х і а с м ъ. — вееипйа благопріятное. — § 5. Іат тотчасъ. — 
отпіит ргітит предикативно и приложеніе къ оррійшп 
поЪіз гезіііиегппі. —регеощиігегепі. Порядокъ: йііпізвіз фіі 
(=пі іі) сопчнігегепі рег отпет Нізрапіат повігоз сіѵез ѵепит 
<іаі.оз-—ѵепит йаіоз проданныхъ въ рабство. —§ 6. евзеі 
гев. — оріаЬіІет (іогіинат) желанную. — ех тізетта. Ех здѣсь 
во временномъ см.: „сряду послѣ11. —ргоре почти, —§ 7. 
ай Ьое только для этой цѣли. — геігаеіі (вше) возвращены.— 
зейет пепелище. —§ 8. пес вводитъ фразу, выражающую мысли 
сагунтянъ въ тотъ моментъ. — иіщие вовсе. — ориз еззе ѵііе- 
Ъаіиг. — ехзііп^иі задушить. — ровзе ѵійеЪатиг..—§ 9. ешп 
іпѵегвит. — <ціет относ, къ ^ш.а... ѵійеттш. — ѵійетиг поЪів 
евве („считаемъ себя“). — врет, орет, ваіиіет (градація) 
приложеніе къ рет. — § 10. ехсгеіоз поэтически вм. весге- 
іов. — § 11- аШіхіѣ нанесъ ударъ. — аЬвіі.. іпѵійіа: да будетъ 
завнеть боговъ далека отъ этого слова, „да не покараютъ насъ 
боги за то, что будетъ сейчасъ сказано11. Древніе вѣрили, что 
боги завидуютъ людямъ чрезмѣрно возносящимся и караютъ 
ихъ. —§ 12. іп ещаііат: въ угоду.—йгисіи: выгодой отъ ѵес- 
іі^аі.— пШопе сладостью мщенія. — § 13. ОЬ Ьаее къ §та1іае 
асінт. — пиіЪив аЫ. сотрагаі — асіит... дгаіиіаіит (§ 14) 
супины.—§14. диа іепиз: до тѣхъ поръ, гдѣ.—иШшив: дальше 
чего иттн нельзя.—ііпів езі.—Ііаііаѳ къ піЫІ. — піві кромѣ 
какъ. — диаіепиз гдѣ. — ѵаііит пот. — сіп^іі рагіет Ііаііае. — 
§ 15. ёгаіев: 26, 48, 3. — егё'о: § 30, 5. —§ 16 диаезитиз 
просимъ. Въ классич. латыни раево и раезшігав употребля¬ 
ются только какъ вводныя слова. — иіщие = еі иіі (иі).—гаіа 
аЩие регреіиа... іаеіаіів. Первое указываетъ на утвержде¬ 
ніе привилегій (ср. ратифицировать), второе — на ихъ увѣ¬ 
ковѣченіе въ будущемъ. 

§ 17. йігиіит еі геяіііиіит: § 20, 3. — восіаіів союзной.— 
иігіпщие обоими государствами. —§ 18. На къ йегі. —§ 19. 
Ьоеиз... Іаиііачие: квартиру и содержаніе, ср. 30, 17, 14.— 
ргаеЬегі, что лежало на обязанности квесторовъ. — ег^о: § 30, 
5,—пе вм. ожидаемаго нон, такъ какъ но смыслу требовалось бы 
ііа ідвва йагі, не ншгаз йагепіпг. — тіпиз диат (§ 30, 6).— 
тіііа авзіит. — § 21. раіепиз гдѣ только. — вресіаіит су- 
нинъ.—ігепі — іге Іісегеі. — йисез проводники. 

§ 22. зсгіЬепйіз наборѣ. — ргоѵіпсіів, такъ какъ вмѣсто 
Сицилія Сципіонъ попросилъ себѣ у сената Африку. 
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Гл. 40. § 1. поѵаш: до тѣхъ поръ, во время второй войны, 
нжкто еще не переходилъ съ войскомъ въ Африку. — йезііпа- 
гі предназначалась. Гата ГеггепГ разносили молвою, „пере¬ 
давали изъ устъ въ уста“. — шіНа по смыслу есть усиленное 
отрицаніе къ сопіепіиз. — § 2. пецие... ровзе завис, отъ йісегеі — 
асіигит... рориТпт: проведетъ это при содѣйствіи народа (пу¬ 
темъ плебисцита). — арегіе Геггеб: 22, 29, 6 раіат іегепіе.— 
ргітогіЪиз рабгит: лидеры враждебной Сципіону партіи, во 
главѣ съ ргіпеерз вепаітаз, которымъ былъ тогда Фабій. — сеіегі: 
азупйебоп айѵегзабіѵпт.— тебшп предъ народомъ.— 
атЪШопет: разсчитывая сами получить почетныя должности. — 
тиззагепб „ворчали", не рѣшались высказываться открыто.— 
§ 3. Ц. РаЬіиз: какъ ргіпеерз зепаіпз, онъ подавалъ мнѣніе 
первымъ. — 8сіо. Добав.ідріі—ретасбат...ар поговорка, 
ср. наше „ломиться въ открытую дверь". Фабій хотѣлъ сказать, 
что вопросъ этотъ заранѣе предрѣшенъ. — ЬаЫбигши еззе: под¬ 
лежащее фіі... йіхегіб.—йе тбе§та ге: о необсуждавшемся еще 
вопросѣ. — (ііхегіѣ бибигчт ехасбдт.—§ 4. сегба(преди- 
кативно) „опредѣленно".—соп8и1і8...8бгепиі рп. розз.—§5. 
зі езб сегіа. — йе ге ігапзаеіа = ге асіа § 3,—зітиіапйо зе 
геГегге дѣлая мнимый докладъ. — ІийіЬгіо 4 а б. Гіи. — зепабо- 
гет рессаге. — йе фіо = ра йе ге. — зио Іоео: когда до него 
дойдетъ очередь, —§ 6. Абфіе вводитъ переходъ къ раздѣленію 
темы. — аѣ... Гезбіпабіопе = аѣ (съ) Из рі іезбіпапйшп еззе сеп- 
зепі — йиагшп... еззе долженъ подвергнуться двойному подо¬ 
зрѣнію.—§ 7. шііиз: во - первыхъ. — айиіезеепбез, къ числу 
которыхъ относится и Сциніонъ. — запе конечно.-арреііепб 
сопі. сопсеззіѵнз.— йшп = йштойо.— те сказано съ осо¬ 
бымъ удареніемъ, какъ показываетъ помѣщеніе его между йшп 
и пе: пуеть смѣются, лишь бы мнѣ-то самому не пришлось 
раскаиваться. — айігас къ ѵіза (еззе). — зрееіозіога: 22, 3, 8.— 
тей сопзіііа. — изи теііога: болѣе практичными. — § 8. аібе- 
рітіз: во - вторыхъ. — оЬбгесбабіопіз стремленіе унизить. —§ 9. 
ѵіпйіеаѣ защищаетъ. — иб отное. къ бапбшп.—Газбійіит („къ 
пресыщенію") асе. завис, отъ ргоріпз, какъ и йезійегіш.— 
егаз: §-1огіае.—ИЪегеѣ роѣепѣіаііа.— Циае=дпа1із.—аера- 
Ііз: по возрасту. —§ Ю. іп еигзи... еззет: принималъ самое 
дѣятельное участіе въ великихъ событіяхъ (ср. наше „быть въ 
курсѣ"). — гесизапбет протестующимъ. Отъ этого зависитъ 
роішпиз... аерагеінг.—іпзесбапбі: у не дававшаго мнѣ покоя. 
Гапйо (аЫ.) плеоназмъ при апйібшп егаі —§ 11. гебшз 
фиат ѵегЪіз. Болѣе обычно въ подобномъ сочетаніи единств, 
число. — еотрагабиз егаі; былъ сопоставленъ. 8іЪі ргае- 
Геггеб: 22, 29 и 30. —§ 12. пейшп тѣмъ менѣе. — рроропаш 
буду ставить себѣ задачей. — ѵійеіісеб („очевидно) вводитъ 
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ироніи.—шіЫ къ йесегпаіпг. — ѵіѵепйо къ іеззо. — Гиегіѣ = 

егіі (3 15. 5). —§ 14. еііат. Фабій только мѣшалъ побѣдамъ 
Ганнибала, а послѣдующее поколѣніе должно и само побѣждать 

врага. 
Гл. 41. § 1. зі... ргаеропат вм. ожидаемаго послѣ щпозееге 

объясненія къ ИМ въ асе. с. іпі —сит саизаіе.—гет ри- 
Ыісат благо государства.—Ьопо риЫіео <1 а ѣ.—§ 2. диатдиат. 
(соггесіітит) „впрочемъ11.—І8=ѣа1із.—диі...геѣіпегеѣ под¬ 

лежащее, іге егерѣит (супинъ, вульгарный оборотъ = егер- 

Іпш езве) сказуемое въ пот. с. іпі, стоящемъ при ѵі- 

йегі. — Ъопо риЫіео аЫ. тойі.—§3.оЪзійеаѣ метафора.— 

раепііеЫі 1е вопросъ. —еопзиі пр едикативно.—репез 
во власти: слава окончанія первой войны принадлежала исклю¬ 

чительно Г. Іутацію. — Шиіиз собств. „похвальная надпись", 

здѣсь метафорически „слава", —Ьшиз ЪеШ регреігаѣі.— 

Гиегіі: іиі ехасѣиш, 22, 29, 11. —§ 4. Шзі иронически 
въ главномъ предложеніи: „развѣ только". — йих цредпка- 

т и в н о.—тойо = йшшпойо.—Шига езѣ риторическое 
описаніе вм. егіѣ. — § б. Натііеагет: отца Ганнибала. — § 6. 

атріееіегіз находишь по душѣ. — діогіаіиз Іиегіз (= зіз) с о п і. 
роѣепііаііз: могъ бы похвастаться. Смыслъ: если Сципіонъ 
освободитъ Италію, слава Іутація не можетъ сравняться съ его 
славой; равнымъ образомъ онъ не можетъ равнять славу, прі¬ 

обрѣтенную имъ доселѣ, съ той, которую онъ пріобрѣтетъ, 
прогнавъ Ганнибала, —§ 7. із = іа1із: такой слабый врагъ.— 

диі... таіиегіі подлежащее къ ѵійеаіиг. — § 8. Порядокъ: 

Опіи і§-іѣпг... ассівдегіз пес (=еѣ поп) роѣіпз гесіо Шпеге Ьіпс 
іпіепйіз ѣеііит ео, иЫ НаппіМ езі, чнат рег ізѣоз сігсптііпіз 
иі.. зрегез..., зі... реііз. — Сіиіп = саг поп, ер. 22,41, 4. — асІЬос 
ѣеііит. — аесіп§;егІ5 (поэтически) собств. „препоясыва¬ 

ешься", приготовляешься. — ізѣоз мѣстоименіе 2-го лица.— 

иѣ... зрегез объясняетъ рег ізѣоз сігеишікз. — іпѣеМіз направля¬ 

ешь,—ра!гай=регре1;гай въ § 3, —§ 9. Ное поясняется слѣ¬ 

дующимъ іпа... оррщтаіш. — еі: §22, 1.—поЬіз йаі розз.— 

иііго: съ нашей стороны,когда мы перейдемъ въ наступленіе. — 

§ 10. аііега иіга которая-нибудь изъ двухъ.—іпзедиепііз 
ѵісѣогіае. — Гиегіѣ: ем. выше, § 3. 

§ 11. Кат вводитъ т. н. оссираѣіо: „въ самомъ дѣдѣ" 

(нельзя начинать войну въ Африкѣ, ибо...). — йіѵегзоз = йіѵег- 
зіз Іосіз. — § 12. ѣиеатиг = зетотиз. — соттеаііЬиз ргаеЪеп- 
йіз йаі—зиШсіатиз будемъ имѣть достаточно средствъ.— 

диет ГаШѢ отъ кого скрыто, кому не извѣстно? Это самый 
важный доводъ,—§ 1В. аѵегѣапѣ сопі. орѣаѣітиз.—еѣ диой. — 

а Сариа агсеззіѵітиз. — § 14. диій? диой = диій йісаш йе ео, 
дпой—далѣе. —Магз соттипіз: гл. 19, § 11, —йоситепіо 
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(йаі Ппаі.) зіпі „послужатъ доказательствомъ'. —§ 15. иЪі 
( іЬі) относ, къ саезі. — атрііввітит предикативно.— 
а 16- 5ит е1ай)Ъиз слѣдствіе изъ іетеге, — § 17. АіЬепіепзев: 
въ 415 г. геііеіо неоконченной. — аере, какъ Сципіонъ.— 
іиѵепе Алкпвіада. — айНхепш! погубили. 

Гл. 42. § 1. гереіо тетогіа. — івіа: куда ты желаешь от¬ 
правиться; ср. гл. 41, § 8. — иѣгіивдие: римлянъ и карѳаге¬ 
нянъ. — йоешпемо здѣсь „урокомъ'. — § 2. Иё (греч. ѵ«) 
утвердительна я. частица: „разумѣется'. — ех аііо тагі. — 
Іийив еі іосив (Ьепйіасіув) „дѣтской забавой'. —§ 3. іп игЬет 
воеіогит приложеніе къ Етрогіаз. — § 4. ііег... ехегсИйв... 
Гаеіі... Них... Іесіиз. Замѣт. отсутствіе глаголовъ. — Гегосіогез 
„отважнѣе'. — Ішпиііиагіив избранный среди смятенія. — Ше 
ничего не прибавляетъ къ мыелн и, въ силу особенности ла¬ 
тинскаго языка, дополняетъ рМет („правда'), соотвѣтствующее 
вей или равнозначущему слову (здѣсь сеѣегиш—зесі). — а<1 шп- 
рив примѣнительно къ обстоятельствамъ. — іизіі Ьопогев: за¬ 
конныя магистратуры. — аПогпагепі епт, —§ 5. ойшп: безъ 
всякаго безпокойства со стороны врага.—§ 6. сеіега: остальное 
въ твоемъ походѣ.'—педйе еа еіеѵо („хочу умалить') имѣетъ 
уступительный смыслъ, какъ показываетъ іатеп. —соп- 
вівѣепНі остановиться. — § 7. циаешпре рагіе.—іп&віа (егапі) 
болѣе сильно, чѣмъ Ьовйііа. — зіі... егеШІит: § 21, 4.—іп рагѵів 
геТтв. — ргаевігиіі (поэтически) подготовляетъ. Довѣріе, 
возрастающее мало по малу, сравнивается съ постепенно строя¬ 
щимся зданіемъ, —віі аШасііо тойі при сшп іетро- 
г аі е. — § 8. ргіив = роітв. — Ггаийе, чѣмъ н побудили пуній¬ 
цевъ къ нападенію: 25, 33. — регісиіі завис, отъ іапішп, из¬ 
влекаемаго изъ дпапіпт. — § 9. НеГесйопет: намекъ на мятежъ 
приОукронѣ (гл.24-29).—еввеСагйа^іпіепвев (асе.) авупіе- 
іоп айѵегваііѵпт, —§ 10. іпіег ве опредѣленіе къ 
аетиіаііо. — аеишй. У насъ та же метафора: обостряютъ ихъ 
отношенія. — ехіегпиз = ехіегпае депіів. — овіепсіе. Добав. 
„только'. — іат и тотчасъ. — § 11. оссигваЪшй станутъ мѣшать 
имъ итти. — § 12. рогго йеі — сопвепви... Яйе... тоепіЬив къ 
сопйві. — иііго: гл. 41, § 9.— §13. ѵесіагі Ігедвепіаііѵит 
къ ѵеЬі, означаетъ поспѣшность дѣйствія. — § 14. Иетре (пат — 
ре) разумѣется. — § 15. Ѵісіит епт еззе: въ Испаніи, диіНет 
усиливаетъ ео тіппв: конечно, тѣмъ менѣе. — еі Ш и притомъ. 
Раѣёге ітрегаѣіѵив. Иронія. — аввіраге отнести на 
счетъ. — (Ые^аге свалить на, —§ 16. ргаевіНет иронія, 
пе... еріійет относится только къ ірае, такъ что здѣсь двойное 
отрицаніе не уничтожаетъ другъ друга, сариі аідие агеет 
главный оплотъ. — ргае 1е Гегав хвастливо заявляешь. 5 1і, 
НаппіЬаІе: 22, 12, 5. —Іат гееепіі ехетріо аЫ. сапвае. 
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См. Сюварь. — М = Т1* йио сопзиіез еопгапсй аіпі. — § 18. рго- 
рщиа: въ случаѣ его переправы въ Африку. — роіепііогет 
предикативно. —§ 19. <}иой вопросительно. Смыслъ: 
заслуживаетъ ли твое намѣреніе вообще названія воинскаго 
плана?—іЬі... йесегпеге поясненіе къ сопзііішп. — йітійіо: за 
отсутствіемъ другого консула. — циат относ, къ таііе. — § 20. 
фиат: какъ мало. — сопзиі предикативно. — иі... оссигге- 
геі относ, къ гесіііі. —сит сопсеззіѵпш.— § 21. поп циіа 
сепзеа. — иіііе еззе. — атріит почетнымъ. — вісиі кип,— зіпе 
Іе^е: не имѣя на то закона, утвержденнаго народомъ (ср. гл. 
40, § 4). — йиаЪиз паѵіЬиз (<Іаі): гл. 17, § 12. — іп Іпо сарііе: 
въ твоемъ лицѣ. — регісШаЬапІиг подвергались опасности,— 
сотті8ІзІі: гл. 18, § 10. — § 22. Е^о азупйеіопвъзаключеніи, 
для вящаго эффекта. — ргіѵайт для личныхъ интересовъ,— 
поп диоз = поп иі еоз. — ге^іо тоге: тираннически.—рег зи- 
регЫат: становясь выше закона и постановленія сената, —Іег- 
гагшп §-еп. рагі въ зависимости отъ ипо. 

Гл. 43. § 1. Сит огаѣіопе соотвѣтствуетъ дальше ілт аис- 
ѣогіѣаѣе еі... іата, —ай Іетриз: гл. 45, § 4.—іпѵеіегаіа уко¬ 
ренившейся,— 8епіогез=ргітогіЬиз гл. 40, § 2, —сопзіітт 
государственную мудрость. — апітиш... Гегосет: безразсудную 
отвагу. —§ 2. ЕІ уже. — іп зепіепѣіа зиа: въ высказанномъ 
имъ мнѣніи,—§ 3. поп іат... <рат. Смыслъ: я не дерзнулъ бы 
обвинять Фабія, а хочу только сказать, что ему не удалось 
оправдаться въ этомъ подозрѣніи. — аизіт (архаизмъ = аизиз 
зіт) роѣепѣіаііз. — ѵіѣіо_геі. Добав. іпсегішп езі —ап = 
зіѵе. —§ 4. 8іс къ ехШіі — ехзйп^иепйит. У насъ другая 
метафора: смыть. — <зио<іие отъ ^иі8^ие. Чрезмѣрно возно- 
еясь самъ, Фабій этимъ самымъ черезчуръ умалилъ Сципіона. — 
тесшп вм. болѣе обычнаго при аетпіагі асе. или даже йаі — 
зирег: въ кдассич. латыни при ехсеііеге стоитъ ргаеѣег.—ехсеііаі 
съ точки зрѣнія Фабія. —чио: къ чему. —§ 5. 8іс: ему соот¬ 
вѣтствуетъ іатфіат. — регГипсйтщие Ьопогікш: свершив¬ 
шимъ все земное. По мысли Фабія, соперничество въ славѣ 
можетъ быть только между людьми одного и того же поколѣнія; 
на самомъ же дѣлѣ великіе люди желаютъ затмить своей славой 
не только предшествующія, но и послѣдующія поколѣнія. — поп 
относится къ ехіепйаіпг и ргошіпеаі — еіиз “Іогіае. — іп тѳ- 
тогіат ае розіегііаіет ЬешПаФув. — § 6. асеМеге слу¬ 
чается. — апіто къ сегіит ЬаЬео. — аеѵі поэтически = 
аеіаііз. — § 7. Ьопа ѵепіа іиа съ твоего милостиваго позволенія. 
Легкая насмѣшка. — йіхегіт роіепііаііз.— § 8. ИМ... апі- 
ті зіі: да не будетъ такого настроенія. — іп те „по отношенію 
къ“...—еѵайеге выступилъ изъ тьмы, „сталъ11.—§ 9. Соттето- 
гаѵійгл. 42, § 6.—теат ...ѵісет = теа саизй(„изъ-заменя").— 
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§ 10. Сит... сит анафора,—герепіе опредѣленіе — 
оссійіопеосеізі:22,54,7. — §ц,диаезПиз въ уступительн. 
смыслѣ: „несмотря на всѣ поиски11.—ргоГПегі потеп: 26, 18 

1т’.: ^ рис іасів. — егаі асееріа, —§ із. Ьеііо пе- 
гепйо й а і. 11 н а 1 і з. — § 14. арііиз удобнѣе. — зиѣаеіаз. Обычно 
говорилось щ аісюпет ге(%еге.— § 15. еіеѵаге: гл. 42 § б.— 
§ 16. Іат: такъ же легко. — Ьегеиіе (собственно, клятва име- 
немъ Геркулеса) = ргоіесіо.— циат будетъ легко. — гейіегіт 
суждено было бы вернуться.—§ 17. ай АМсат относ, къ ассевзн.— 
оЙ’епйѳгП собств. „споткнулся".'—іатеп: уступаете кроется 
въ іат тіеіісі. ^еззіззе епт.—йисез: его разбилъ вождь на¬ 
емниковъ, лакедемонянинъ Ксантиппъ (§ 19). —§ 18. іеггие- 
гіз сопі. роіепііаіів. фіі а ѣ 1=сиг.—тіпиз: съ меньшимъ 
основаніемъ. — циат... іп Нізрапіат ѣгаіесі. — § 19. Геііеіиз: 
къ большему счастію. — раігіаешеае йаі. соттойі.— зіпе- 
гет хотѣлъ бы допустить,—роззеі, аіігасііотойіеііет- 
рогіа съ егезеегеі.—тотепіі важнаго значенія. — § 20. Аѣ 
вводитъ возраженіе Фабія.—ейат къ АіЬепіепзез: примѣръ 
изъ аѳинской исторіи (гл. 41, § 17).—§ 21. Іаѣиіаз съ прене¬ 
брежительнымъ оттѣнкомъ: „разныя исторіи".—ѵасаі ѣіЪі: у 
тебя есть досугъ. — поп А&айюсіет къ ге&гз. — игегеіиг (м е - 
тафора): пламя войны пылало въ...—аѵегііззе айугаснзіз.— 
ео айѵегЬінт: іп АМсат. 

Гл. 44. § 1. Порядокъ: 8еі фіій ориз езі айтопеге ѵеіегі- 
Ъпз... ехетрііз, дпаіе зіѣ иііго іпіегге теіпт Ьозіі еі гетоіо аЬ 
зе регіспіо асИисеге іп йізсгітен аіішп. —иііго: гл. 41, § 9,— 
диаіе зіі какое значеніе имѣетъ. — Маіиз... роіезі? Порядокъ: 
роіезіпе (ли) еззе иИша ехетрішп таіпз („болѣе вѣскій") ргае- 
зенітзѵе („или болѣе наглядный"), рат НаппіЪаІ —§ 2. ро- 
риіегіз. Добав. иігшн.—апіті мужества.—ай Ьое = ргаеіегеа.— 
іеггог. Сущность его объясняется изъ дальнѣйшаго. — § 3. 
Ъопа таіадиѳ: хорошія и дурныя стороны. — ех ргоріпдио къ 
азрісіаз. — йпез Ьозііпт. —§ 4. зіі роіепііаіів.—іпййіз... 
йотіпіз приложеніе къ СагіЬа^ітепзіЪпв (въ перев. добав. 
„какъ у“). — § 5. ѵігіЬиз... Нотам аЫ. іпзігпт. при віегі- 
тиз имѣли опору въ. — СагіЬа§іпіепзі вм. болѣе обычнаго 
Роепо. —сіѵіііз роѣогіз: крѣпкаго гражданства, могущаго дать 
храброе войско.—ййеі тиіапйае: § 9, 3. —§ 6. Шс: въ Ри¬ 
мѣ. — ипа = аітиі, такъ какъ рѣчь идетъ о времен и. (ппа о 
мѣстѣ). —§ 7. Наз: на полученіе добрыхъ вѣетей. — зиЪісіі: 26, 
19,2, — Павъ ограничительномъ смыслѣ:„такимъоднако 
образомъ". —Ъепе „вполнѣ" (ср. наше „хорошо", оборотъ обы¬ 
денной рѣчи). —§ 8. ех іпіегѵа11о = е Іопрщпо.—ій вводитъ 
слѣдующее поп йееззѳ... ай сопзііішп.—поп йееззе „не укло¬ 
няться", т. е. нтти навстрѣчу. — йееіеге ай сопзіПшп: обра- 
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щать къ успѣху своего плана. — § 9. рагет (предикативно) 
„противникомъ11 (метафора изъ языка гладіаторовъ). — йаз: 
предлагаешь въ своей рѣчи (гл. 42, § 17). —§ Ю. Ие <рій... 
еаріаѣ зависитъ отъ ровне... ргаезѣаге и повторено мѣстоиме¬ 
ніями фіой и Ьос. Въ переводѣ этотъ тѣсно сплетенный періодъ 
лучше разбить, дополнивъ къ пе яиій —саріаі: главное предло¬ 
женіе, какъ напр. „Ты боишься0. — чиой относится къ послѣдую¬ 
щему Ьос, — ѵоіііагеѣ„порхалъ0,„летали1*. Гипербола о бы¬ 
стротѣ маршей ^янибала. — ргаезѣаге добиться.—§ 11. Поря¬ 
докъ: ѵійе, пе сопіишеііозшп зН пе§аге Р. Іісіпіит сопзиіет, ѵігит 
Гогѣівзітит, <ріі ійео... поп ѵепіѣ, пе... аЪзіѣ, сопсиззо іат еі рае- 
пе Ігасіо НаппіЬаІе, роззе ргаезѣаге Ьос, цпой іи., С- ГаЪі, роіи- 
ізіі ргаезіаге, сит НаппіЬаІ ѵоіііагеі ѵісѣог ѣоѣа Іѣаііа. И здѣсь 
въ переводѣ лучше сдѣлать нѣсколько самостоятельныхъ пред¬ 
ложеній. — а заегіз: отъ свящеяноелужеяія. — Мео. Добав. 
„только0.—іп зогіеш... поп ѵепіі: не принималъ участія въ 
жеребьевкѣ. — ргоѵіпеіае: АМсае.—§ 12. Негсиіез. Болѣе обычно 
Ьегспіе (гл. 43, § 16). —Ьос къ тойо. — еепзео ЪеІІпт таѣигіиз 
регіесіпт ігі. — регііпеѣаі. Іпйісаііѵиз въ аподосисѣ услов¬ 
наго ирреальнаго періода объясняется тѣмъ, что въ глаголѣ 
кроется понятіе долженствованія („должно было бы соот¬ 
вѣтствовать0). Подлежащимъ къ регііпеЬаі служатъ ѵійегі и 
сгейі ѵиЬ'агщие. — ай йеГепйепйат... агта зависитъ отъ поѣіз 
апітшп еззе, а это послѣднее отъ ѵійегі („показать0).—§ 13. 
Ьос объясняется послѣдующими асе. с. і п Г. — сгейі ѵиіё'агщие 
(Ьепйіайуз) „содѣйствовать распространенію такой молвы0. 
Отсюда зависятъ петіпет йисет... аийеге... АМсат... орри^па- 
іат... Аігісат расаіат евзе. — расаіат еззе пребываетъ въ 
мирѣ. — § 14. еѵазѣеіиг^ие. Приставка е указываетъ здѣсь на 
законченность дѣйствія. —§ 15. геіщиі... ееіегае. Первое 
означаетъ только остатокъ, второе же противополагаетъ остав¬ 
шееся предшествующему. — іп^гиегипѣ („обрушились0) всегда 
соединяется еъ оттѣнкомъ гибели, опасности и т. и.—§ 16. 
Циае = Пе ііз, <ріае. — § 17. іііа относ, къ послѣдующему услов¬ 
ному предложенію. — Іоп^а (предикатъ) слишкомъ длинна. — 
регііпепз второе опредѣленіе къ огаііо. — еопіга (а й ѵ е г Ъ іи щ) 
въ свою очередь. — еіийеге высмѣять.—теат §-1огіат. — § 18. 
іетрегапйо Ііп^иае (йаі) „воздержаніемъ языка0.—ѵісего: 
гл. 41, §3 іиегіі.—ѵезіга зропіе (ср. зиа зропіе) „по собствен¬ 
ному побужденію11. — еопсеріаш... ЬаЬегейз „составили11; ср. 
25, 28, 5. 
Гл. 45. § 1. Міпиз = поп. — аеіцііз благопріятнымъ.—апішіз = 

аигіЪиз. — оѣііпиіззеі добьется. — ай рориіит Іаіигит еззе, иі 
ргоѵіпсіа АМеа зіЪі йесегпеіиг. Ай рориіит Гегге „перенести 
дѣло на рѣшеніе народа0; сы. гл. 40, §§ 2 и 3. — § 2. еіеепзог 
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одинъ разъ, зіаіигиздие ео еззеі, „остановится на томъ-.— 
^ 3. е ге риЫіса: сообразно съ пользой государства. Сципіонъ, 
такимъ образомъ, уклонился отъ прямого отвѣта. — § 4. поп... 
іріагиз (предикативно) Ііѣоѣез. — ргае іе Іегаз: гл. 42, 
§ 16. —іетріаге испытываешь,—го^аііопет (аб рорнішп'і 
запросъ. —§ о. щий продолжалъ, —иі къ аихіііо аійв.— 
іи... йізсейаіир: за моимъ мнѣніемъ оказалось большинство. Го¬ 
лосованіе въ пользу того или другого мнѣнія выражалось пу¬ 
темъ расхожденія направо или налѣво отъ предсѣдателя. Еслл 
сенаторъ воздерживался отъ голосованія, то консулы имѣли 
полномочіе заставить его высказаться. Отъ этого принужденія 
сенатора могли защитить народные трибуны въ силу іиз апхі- 
Иі. — гаіит ЬаШигиз (И дпой зепаінз іиззегіѣ): ср. гаіа... Іасі- 
аііз въ гл. 39, § 16. — § 6. аКегеаііо: пререканіе между консу¬ 
ломъ и трибунами. — цио тіпиз послѣ іпѣегсейеге по аналогіи 
съ ітресііге. — зио... Іоео: до старшинству: сначала ргіпсѳрз 
зепаіиз, потомъ сопзиіагев, ргаеѣогіі и т. д. — § 7. регтіШі.: 
предоставляетъ рѣшеніе дѣла. — зіагі (ер. выше § 2) завис, отъ 
ріасеі, къ которому добав. поЬіз. — диі = еі, <ріі.—§ 8. йіет: 
одинъ день сроку, —§ 9. диет. Точнѣе было бы иітат.— 
еотрагагепѣѵе или пришли къ соглашенію. — йиаітв Іе^іопі- 
Ьиз аЫ. іпзігит. —§ 10. сеіегіз йаі — § 11. зогіі: § 1, 8. 

§ 12. Йиеепіит: 28, 45, 12, —рошіо: § 1, 10. — зітиіасга 
зроЦогит: воспроизведенія наиболѣе замѣчательныхъ предме¬ 
товъ изъ добычи. 

Книга XXIX. 

21. Сципіонъ въ Африкѣ въ 204 г. 

Гл. 1. § 1. огйіпаѵй: указалъ каждому мѣсто, им. среди 
Ьазѣаіі, ргіпсірез, ѣгіагіі. — еепіигіаѵіідие: и распредѣлилъ до 
центуріямъ. — § 2. уігіиш гоѣоге: въ полномъ раецвѣтѣ своей 
физической силы, —изиш цѣли. —§ 3. Гогіипа богатству.— 
диа=иі еа.— едиіз агтіздие относится и къ огпаіі, которое 
означаетъ: „снабженные всѣмъ необходимымъ”. —§ 4. ргосиі 
йото ж іегга тагідие составляютъ два опредѣленія къ 
тіІШа.—1аѣогез...регіси1а хіасмъ. — еа сш,а = спга еіиз 
гѳі. — § 5.гепшШагі безлично. — іапщиат: мысль сицилій¬ 
цевъ (§ 22, 6). —§ 6. апітаіі настроенъ. — таііе Сципіонъ,— 
ѣит = пшіс прямой рѣчи. — диегепіез... еззе = фіегі еі 
еззе. —сит Ьопа ѵепіа вполнѣ снисходительно. — § 7.ргогзиз 
къ поііе. — иі,гшп: служить или не служить. — ІіЬегшп еззеі: 
предоставляется свобода выбора. — § 8. ѵісагіит замѣстителя.. 
ехресііат продоетавдю. — еиі = иі еі.—іпзігитепіа аммуниці®, 
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наир, сѣдло, шитье и лроч.— еі диет. — ѳхегсеаз едпо агтіз- 
рѲ._ефіо (аѣі.) верховой ѣздѣ. —§ 9. Ьаеіо предика- 

т и в д о. — ехаисіогаіит отпущенъ. — сит &раІіа милостиво. — 

ехсизаге... еі аееіреге: § 19, 1. —§ 10. ігесепііз Бісиііз йаи 
Болѣе обычно рго или ід Іосит. — ітрепза: не пришлось тра¬ 

тить денегъ на ихъ вооруженіе. —§ П.Е^гераш предика¬ 

тивно.—аіат. Такъ назывались отряды конницы, составлен¬ 

ные изъ союзниковъ. — еѵазіззе оказался. — § 12. тзрісегеі 
дѣлалъ смотръ, —ріигітогит зіірепйіогит (^еп. диаііі): 

ветерановъ, совершившихъ наибольшее число походовъ. — диі = 

еоз, диі. —§ 13. аЬ: § 26, 2.—піЬіІ рагѵит: ничего такого, 
что было бы рапгат. Отсюда піЬіІ не соединено здѣсь, какъ 
обычно, съ ^епеі — ехзсійіа: § 6, 5. — а^іІаЬаІ апігао = со- 
^іѣаЪаѣ. — § 14. айѵееіо ігшнепіо. — зиѣйиеіі на берегъ, —ѵі- 
гійі сырого (ер. „молодо-зелено"). — таіегіа строевого лѣса 
(И§ттпі дрова). — иі... ЫЬѳгпагепІ къ зиЫІисіі. 

°§ 15. отдіЬиз геЬдз. — тоІіЬиз: 25, 23 —31, —§ 16. Огаееі: 
туземцы, такъ какъ Сиракузы были основаны греками, —еа- 
йет ѵі: такъ же насильственно. — еопееззаз имѣетъ уступи¬ 
тельный смыелъ. — гереіеЪапі: требовали возвращенія,— 
§ 17. ргітит здѣсь стоитъ предикативно. Добав. еззе.— 
іиегі = зегѵаге.—риЫісаш Мет: обѣщаніе, данное сенатомъ. — 
ейісіо, которымъ поведѣвалось вернуть отнятое.—іийіеііз, на¬ 
значая судей съ спеціальнымъ порученіемъ разобрать эти споры 
объ имуществѣ. — геййШз = йайз (ср. іийісет йаге). — ай оМі- 
пепйат іпіигіат къ регітасе8: упорно отстаивавшихъ свое 
насильственное отнятіе, —§ 18. ай Ъеіішп ^егепйшн. — айіиѵе- 
гипі епш. 

Гл. 3. § 7. С. Ьаеііиз: гл. 1, § 14. — ассеззіззеі = арриііз- 
аеѣ паѵез. — зосіоздие паѵаіез матросовъ, состоявшихъ изъ 
италійскихъ союзниковъ.—! 8. ОтпіЬиз... а^епШш аЫ. аѣз. 
саизае. — расізтойо: какъ подобаетъ во время мира.—іпси- 
гіозе беззаботно. — а&епШшз жили. —іііаіа іія езі. — іат къ 
Іиегаѣ—Ігапз^реззит еит еззе.—§ 9. N60 циоі... пес диапіа... 
завис, отъ ваіів §пагі (СагЙа&іпіепзез), указывающаго на причину 
страха. — отпіа іп таіиз относ, и къ ассіріеЪапі: принимали 
за болѣе значительное. — Іеггог раѵогдие разнятся тѣмъ, что 
первое означаетъ болѣе физическія проявленія страха, второе 
моральныя. —§ 10. Іапіит = айео. — тиіаззе здѣсь непере¬ 
ходный глаголъ. Перевести возвратнымъ залогомъ,— 
тойо только что. — § 11. Магіе (метонимія) = Ъеііі іогіпна. — 
ѵізигі Гогепі Въ прямой рѣчи ѵізигі зшпиз. — педиадиат 
рагі... гоЪоге (а Ы. д и а 1 і 1): отнюдь не имѣя такого мужества. — 
§ 12. таіогет... йедиепНогетдие предикативно къ знЪ- 
оіезсепіеш. — § 13. аигат (поэтически) „дуновеніи", у насъ 
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другая метафора „проблескѣ14. Іат далѣе.-гегез 
приложеніе къ йурЬасет и Мазіпіззат: „что касается...".— 
аііепаішп... Ііозіѳт еззб.—■ аііѳпаіиш а Роѳдіз.— аоегіа 
йеГесйопе (аЫ. тойі): раньше Масшшсса былъ союзникомъ 
римлянъ. — § 15. ех баШа Сізаіріпа. — іитиііиз завис, отъ 
р.йфіат. 

Гл. 4. § 1. Іп... ргоіарзоз. Конструкція ргоіаѣі еъ іп и су¬ 
ществительнымъ (напр. іп тізегіеогйіащ ргоіарзиз) раснрост- 
нена и на іп ешп ^египсііѵо. - аЪ: § 26, 2.-аЪ гееепіі пип- 
йо къ ргоіараоз. — гигзиз...геѵоеаѵіі плеоназмъ.-ай соп- 
зиііапйшп: въ сенатѣ, —§ 2. Шіееѣиз асе. р 1 и г.—ріасеі 
(зепаіиі). Подлежащими къ нему служитъ цѣлый рядъ не¬ 
опредѣленныхъ наклоненій. — сопйисепйа тегеейе. — 
іеіа агта обычный азупйеіоп: наступательное и оборони¬ 
тельное оружіе. — § 3. а^епііЪиз аЫ. аЪз.: §20, б.-еоріаз- 
дне, диапіае = соріазфіе ѣапѣаз, ^иапіае. Поелѣ дпапіаз добав. 
„только", — а^рогшп §:еп. оЪіесѣіѵиз.—зиттае Ьеііі то- 
Іет букв.. „тяжесть итога войны", т. е. главная боевая сила. — 
§ 4. гезрігаіит (безлично) „снова вздохнули", т. е. вздох¬ 
нули свободнѣе. — йисепіа... ѣаІепѣа: ок. 291142 р, — §5. зиоз 
относится къ логическому подлежащему СагШардпіеп- 
зез. — геііпегѳпі въ Сициліи своими боевыми дѣйствіями въ 
Италіи. — § 6. поп... тойо, зей. Добав. еііат. — ^иіЪиз=пі 
ііз. —§ 7. а^ііаЪапЦие и хлопотали. — пийо ргаезійііз (аЫ. 
іпоріае) поясненіе къ іпегті. — Вотапае еіаззіз „о прибы¬ 
тіи...".—§ 8. поп іат = попйшп. Сципіонъ, но мнѣнію Маси- 
ниссы, уже долженъ былъ бы переправиться въ Африку; но 
онъ этого не сдѣлалъ. — ^иет подлежащее къ асіпгшп. — 
еегіит Ьаѣеге зе: какъ Масннисса навѣрно знаетъ. — ай зиа... 
сотропепйа чтобы уладить свои дѣла. — иі какъ, —зіпеега 
Ме чистосердечно. — § 9. Ногіагеіиг, зіітиіагеі (азупйеіоп 
и градація) обращеніе Масиниссы къ Лелію. Въ прямой рѣчи 
Ьогіаге, зіітиіа. — риізиз еззеі а ЙурЬасе. — сгейеге зе (Мазі- 
піззат). — сопігаЫ = соттіііі. 

Гл. 5. § 1. АЪ послѣ. — Зеіріопі йаі. въ зависимости отъ 
тапйаіа. 

Гл. 23. § 1. Ьаес городскія событія и приготовленія Сци¬ 
піона. — сшп къ ершаі („провели"). — зрееиііз отъ зрееиіа, 
ае, сторожевая башня. — ай при. — § 2. Ьаий рагѵит... тотеп- 
іит (= тоѵітепіпт, отъ шоѵеге, предикатива о) метафора 
отъ вѣсовъ: тяжесть, заставившая въ дѣлѣ защиты Африки 
склониться вѣсы на ихъ сторону, „въ качествѣ важнаго сред¬ 
ства".— еі ірзі: подобно римлянамъ, также дѣлавшимъ большія 
приготовленія. — іиепйае АГгісае &еп.— сиіиз... Миеіа (аЪ 1. 
саизае) въ надеждѣ на котораго.—Котапит йисет. — § 3. 
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апіе: 28, 18, 2, —ешп... соптепегипі поясненіе къ апіе. Бра¬ 
хм о гі я вм. ешп Зсіріопеш айре НазйгиЬаІеш сопѵепіззе паг- 
гаті.—іп ійет іетриз = еойет іетроге. — іпсоЬаіа = іит 
ргітшп Гасіа езі ІпсоЬаге болѣе правильное нанисаніе вм. 
обычнагоіасііоаге.—§4. сопзиттапйат (неологизмъ Ливія) 
завершенія. — пиЫІіз: по возрасту. — ргоГееіиз... агееззіі = 
ргоГееіиз езі еі агсеззіі. — еНизі необузданы. — Ѵепегет —ато- 
гет (метонимія). —§ 5. §таі;и1аі;іопепі служитъ какъ бы по¬ 
ясненіемъ къ аііат (ср. франц. попз апігез): среди прочихъ 
дѣлъ, именно поздравленій. — иі... айіеегеіиг завис, отъ айігаа- 
інг. — иііго еіѣго^ие: съ той и другой стороны. — Ше обяза¬ 
тельство. — § 6. тетог еі.. зоеіеіаііз... еі; чиат... ѳззепі: 
§ 81.—ге§гі = аЬ ге§-е. — § 7. асеепзит предикативно.— 
гееепіі: еще не успѣвшей остынуть. — ЬаЬеі во власти. — рц- 
еііае молодой женщины, —айЫЪіііз при помощи,—рег диоз== 
пі рег еоз. — зиізЙурЬасіз. — § 8. еіѵіз здѣсь Іетіпіпит.— 
іп Ьозріііо = Ьозрііет. — § 9. ргітит. Вм. сіеішіе ему соот¬ 
вѣтствуетъ асиндетическое зі поп. — іпіегеззе с. йаі 
участвовать. — агпшріе у насъ: „знаменамъ11. —§ 10. еопццрз 
зиае относ, и къ рагеиіе ас репаііѣиз. 

Гл. 24. § 1. сопѵепегипі нашли. — § 2. тотепіо: гл. 28, § 2. — 
йезіііиіиз егаі: видѣлъ еебя лишеннымъ. —§ 8. еііат аіфіе 
еііат „снова и снова", т. е. съ особой настойчивостью. — ве¬ 
сит іпій. —Газ божескаго права,—Мет честнаго слова,— 
Йехіегаз: взаимнаго рукопожатія въ знакъ заключенія догово¬ 
ра. — сопѵепіогиш = расіогпт. — Гаііаі вяжется легче всего 
по смыслу только съ послѣднимъ дополненіемъ, а къ предыду¬ 
щимъ надо добавить другой глаголъ, какъ напр. ѵіоіаге (геи#- 
ш а). — § 4. чиапйо = диапйоциійепі. — оЪѵегзаіщие... егапі и 
публично показывались. — ргаеіогіо (й а Г.): въ прежнемъ дворцѣ 
царя Гіерояа, служившемъ съ 212 г. жилищемъ римскихъ пре¬ 
торовъ.—пе ѵега... етапагепі. Порядокъ: пе ѵега етапагепі 
зпазропіееоірзота§тз, циойсеіагепіпг. — аѵегііі йе с о п а і и. — 
ГаІ8із(геЪн8, „выдумками") аЫ. іпзігпт. къ ргаеосспрапйо, а 
это послѣднее служитъ также аЫ. іпзігчш. къ аѵегііі.— 
тепіез дополненіе къ аѵегііі и ргаеосспрапйо. — § 5. иііра = 
йіийпз.—іпзіаге. Подлежащимъ къ нему служитъ зосіоз 
ге^ез.—ірзит къ ѵепіазе. —§ 6. айтігапіет спрашивая съ 
удивленіемъ. — еі ірзе: наподобіе римлянъ. —§ 7. іпзігисііз 
снаряжены. — гесіріепіе допускаетъ. — ^иае... йіез = еа (= іаіі) 
(Не, <ріае ргіта. — йагеі = регтіііегеі. — § 8. зі еі ѵійегеіиг 
формула вѣжливаго приказанія.—§ 9. сотргепзае... сопігаЬегеп- 
Іиг = сотргеІіеш1егепіиг еі сопігаііегепіиг, — § ю. Пиійциій... 
егаі перевести послѣ сит. —§ 11. зирегаЬапі = зпрсгегані. — 
паѵаіа... орегасослуживъ вѣрную службу.—геі риЫіеае Паѣ. — 
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і^потіпіозат: они служили, какъ аегагіі, не смѣли до конца 
войны возвращаться въ Италію и не получали никакихъ от¬ 
личій.— § 12. иі С[иі = дщрре рі. Щ усиливаетъ причинное 
значеніе цні.—ехрегіоз = регііоз. — § 13. зиЫесЦ = зиЪзишіі. — 
§ 14. зепа тіііа. Обычно легіонъ въ то время состоялъ изъ 
4200 человѣкъ и 300 всадниковъ. — зоеіогшп Ьаііпі потіпіз. 
Точнѣе было бы сказать зосіогшп Ьаііпіре потіпіз. Такъ назы¬ 
вались войска изъ мѣстностей, имѣвшихъ іпз Ьаііі.—Іе^іѣ = 
е1е§-іѣ. 

Гл. 25. § 1. Циапішп: что касается вопроса, сколько и т. д. — 
поп рагѵо пшпего аЫ. Іітіі —§ 2. ріиз рат. — йітійіа: 
въ 14/з раза. —рет: число солдатъ, —§ 3. іп ге йиЪіа указы¬ 
ваетъ на причину, но которой Ливій уклоняется отъ приве¬ 
денія даты. — Соеііиз: см. Словарь. — и!.. Ца правда... но.— 
зресіет аи^еі: представляетъ дѣло такъ, что количество пред¬ 
ставляется неизмѣримымъ. — § 4. йеіарзаз еззе: мертвыми. 

§ 5. ірзе Зсіріо. — еаш = еітш геі. — паиіісоз: матросовъ и 
гребцовъ, которые были рабами. — § 6. ітропепйі іп паѵез. — 
еосіа: вареные и печеные. — § 7. Оі... егапѣ означаетъ неокон¬ 
ченное дѣйствіе. —тарзігі паѵіит. Такъ назывались лица, 
которымъ ввѣрена была вся работа но управленію кораблемъ. — 
іп Гогшп: на рынокъ Лилибея. — § 8. зі: § 25. — диоѣ=іп 
4поі; Шее. —§ 9. иі.. ргаезіагепі Порядокъ: иі ргаезѣагепѣ зі- 
Іепііиш паиііз ай тіпізіетіа ехзерепйа. Сципіонъ нросилъ вои¬ 
новъ, чтобы они дали возможность матросамъ и гребцамъ спо¬ 
койно отправлять ихъ елужбу. — диіеіі: не ссорясь между со¬ 
бою.—зіпѳ сегіашіпе: не заводя ссоръ съ матросами. — Ьепе 
оѣоейіепіез капитанамъ. — § 10. Ь. Ееіріопет: братъ главно¬ 
командующаго. — § 11. Ілітіпа: факелы или сосуды съ горящей 
смолой.—зіщріа...ѣіпа предикативно.—ИаЪегепі=ЬаЬеіе 
прямой рѣчи. — іп ргаеіогіа паѵе: гдѣ будетъ главнокоман¬ 
дующій. — іпзі^пе отличительный признакъ. — ігіиш Іитіпит 
(§-еп. ^иаііѣаѣіз) въ три свѣта. —§ 12. Етрогіа асе. отъ 
реѣегепѣ („держали на“).—ео^ие = еі ійео. —§ 13. е<Ші$ = 
ейісііз. — зоІѵеге паѵез: отплыли. 

Гл. 26. § 1. ргоіееіае егапѣ: уже ранѣе. — ірзо = ех ірзо.— 
ргаейаішп супинъ,—ргіогеЪеііо.—ѣапѣізрееіасиіі преди¬ 
кативный #еп. (риаіііаііз („представляю такое зрѣли¬ 
ще").—§ 2. диапщиат (соггесііѵит) „впрочемъ11. —аезіі- 
шагез (с о п і. роѣепѣіаііз): обращеніе къ читателю.—Ьіпі соп- 
зиіез: Мапіінз Уиізо и М. Аііііиз Керіиз въ 256 г. до Р. X. 
съ 330 военными кораблямии М. Аетіітз Рапіпз и йегѵтз М- 
тіпз ПоЪШог въ 255 г. до Р. X. съ 350 военными кораблями. — 
<роі опегагііз. Перевести, какъ если бы было сказано роѣ 
опегагіае егапі Зеіріопі, диіЬпз. — § 3. Іоп^аз = гозѣгаіаз. — § 4. 
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8ей еі соотвѣтствуетъ еі 8еіріо. — Ьеіішп... ргіорі риториче¬ 
ская разстановка словъ для противоположенія войнъ одна 
другой. Порядокъ: иі зесшкЗшп ЬеПит ѵійегеіиг Котапік аіго- 
сіп8 ргіоге. Это предложеніе завис, отъ е&сегапі, подлежащими 
къ которому служатъ соединенныя посредствомъ сшп — йш пред¬ 
ложенія диой... ЪѳІІаЪаѣиг и іп^епіез зйа^ез (§ 31). — зітиі сое¬ 
диненныя одновременно съ. — § 5. зиаріе = усиленному зиі — 
циайат усиливаетъ іп^епй („прямо11). — ай іпсгетепіа: для 
увеличенія. — сопѵегіегаѣ апітоз Іютіпит іп ае: привлекъ къ 
себѣ всеобщее вниманіе. —§ 6. зітиі ей третье основаніе, 
также извлекаемое изъ личности Сципіона. — тепз („мысль11) 
сопѵегіегаі; апітоз.—пиііо... йисі=аіт11о бисе. — ^иой союзъ.— 
ѵиіё’аѵегаі распространилъ среди народа.—§ 7. отшз = опцш 
^гепегіз. — ЬііуЬаеі вм. ожидаемаго ЬіІуЬаедт, такъ какъ ііаЪі- 
іапйшп стало существительнымъ. — оШеіі еаиза „изъ 
вѣжливости" (ср. оффиціально). — ГиегапП § 15, 5, — § 8. ай 
Іюс = ргаеѣегеа. — іегга... отпіз сігеа: весь берегъ, прилегавшій 
къ гавани. —зресіаеиіо йаі ііпаііз. 

Гл. 27. § 1. іаеіоводворивъ. — Біѵі йіѵаециѳ архаизмъ = 
(Іеі йеаедие.—со1Шз=тео1Ш«. — ^иае80С^ие. ((Іиаезо въ клас¬ 
сической латыни встрѣчается только, какъ вводное слово, въ 
значеніи „прошу", „пожалуйста11. —§ 2. розПре = роаіеацие. — 
рориіо рІеЬщие Кошапае: архаическая формулу для означенія 
всей совокупности римскаго народа, возникшая тогда, когда 
плебеи не были еще полноправными гражданами. — зосііз по- 
тіпщие Ьаііпо: гл. 24. § 14. — рориіі Еотапі къ зееіат („пар¬ 
тію").— аизріеіитдие:26,41,13,—ѵеггипеепі (архаизмъ)— 
ае ѵегіапі. — Ьепе во благо.—Ьопіз аисШтз аихШз (§ 5, 2) 
Я "ига еіутоіо^іса: „преумножили благими преумноже¬ 
ніями11.—§ 3. регйиеШЬиз = 1)08йЬи8. Биеііит (отъ йио) есть 
архаическая форма вм. ЪеШш. — йотоз завис, отъ гесіи- 
сез. — гейиеез зізМіз = гейисез іасіайз („дадите вернуться11). — 
соріат возможность.—Гахіііз: § 5, 2. —§ 4. циаецие = еі; 
дпаіез гез. — еазавис, отъ еПѳпйі. — ехетріа предикативно 
къ еа („въ качествѣ карающихъ примѣровъ"). — ейепйі къ Га- 
сиііаіет. — § 5. Зееипйиш „тотчасъ послѣ". — егийа, такъ какъ 
жертва приносилась морскимъ божествамъ. — еаеза ѵісііта 
(аЬІ. аЪз.) перевести родит, падежомъ. 

§ 6. ѵеЬетепй относ. къ Ѵепіо — а послѣ. — ехеерН насту¬ 
пилъ (собств. „встрѣтилъ" § 15, 3). —еопсигзиз столкновенія. 
§ 7. еаНрч) густой туманъ. — оМіпиіІ; продолжался (§ 15,3).— 
аййіѣа ѵіз ѵепіо: вѣтеръ усилился. — § 8. йігі&і паѵев. — іат 
скоро, —§ 9. Ііопо а Ъ1. тойі. —іпіга: южнѣе. — аесеззит 
пристань. —§ 10. ргетепіе пеЬиІа: въ то время какъ туманъ 
все заволакивалъ. — сееійіі стихъ. —§ 11. іпеегііога (сріат 
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апіеа) предикативно. — § 12. йізіееѣа: ер. выше § 7 йіз- 
сизза. — диой вопросительное мѣстоименіе. — диой... 
рготипѣигіит завис, отъ регеипсѣаіиз. — отеп: доброе пред¬ 
знаменованіе въ словѣ РпІсЬгі, ср. „Мысъ Доброй Надежды". — 
§ 13. йесиггіѣ: изъ открытаго моря. 

Гл. 28. § 1. теѣапѣиг. Особые теіаѣогез или адтітепзогез 
измѣряли назначенное для лагеря мѣсто въ видѣ прямоугольника, 
длина котораго была на V» болѣе ширины. Отсюда еазѣга те- 
ѣагі „разбивать лагерь11. — § 2. а§тоз: деревни въ противопо¬ 
ложность къ нижеслѣдующему игѣез.— раѵог ѣеггогдие: гл. 3, 
§ 10. — § 3. Ьошіпиш мужчинъ. — а^тіпіЬиз а Ы. — іттіхѣа = 
регтіхіа.—ресога дополненіе къа^еЪапі — йіеегез роіеп- 
ѣіаііз: гл. 26, § 2. — § 4. диет можно пропустить въ переводѣ. 
Полнѣе надо было бы сказать такъ: рат із ѣѳггог егаѣ, диет,— 
СагОіа^іпі: § 1, 6. Отсюда къ сарѣае (§еп.) надо добавить 
СагѣЬа^іпіз. — ргоре иѣ сарѣае=ргоре ѣапѣиз, дпазі саріа еззеі — 
§ 5. ргаейаѣогіаз: посылаемыхъ для грабежа. — диіЬиз аЫ. 
іпзігит. —§ 6. гарѣізііз (§ 20, 6). — оЬѵіа (пеиѣг.) преди¬ 
кативно.—ресирзию къ Іиегаѣ (б е з л и ч н о). — сопсігеѣ аП 
агта. —§ 7. Гида смятеніе. — Ьегсиіе (28, 43, 16) объясняетъ 
причину смятенія и ужаса. — диет = иѣ еига. — гедіа: съ ца¬ 
ремъ Сифакомъ (гл. 23, §§ 3 — 4). — Іопде усиливаетъ ргішиз, 
по смыслу равное превосходной степени („первый изъ всѣхъ11). — 
§ 8. ѣитиіѣиагіит: наскоро собранное п потому не дисципли¬ 
нированное.— Вотапо ехегеіѣиі рагет. — § 9. ѵеіиѣ зі относ, 
къ послѣдующему На. — сопеіатаѣит езѣ: повсюду раздался 
призывъ. — ѵідіііае зѣаѣіопездие: ночные и дневные караулы. — 
ас и дѣйствительно. —ѵідііаѣит езѣ = ѵідіііае ПаЪіѣае зипі.— 
§ 10. зресиіаѣит (с у йенъ) завис, отъ шіззі. — ай таге ѣиг- 
Ъапйоздие. Ай въ первомъ случаѣ имѣетъ мѣстное, во вто¬ 
ромъ значеніе цѣли. Тигѣапйоздие также относ, къ тіззі,— 
§ 11. Іат къ серегаѣ: „успѣлъ уже...“—а тагі къ ргодгеззиз. 

Гл. 29. § 1. регзесиѣі при преслѣдованіи. — іп диіЬиз = 
іп ппшего еогит. — § 2. сігса: § 30, 2, —§ 3. зегѵогитдие: 
§ 6, 6, —саріѣит: ср. наше „душъ11. —§ 4. Ьаеѣівзітиз: са¬ 
мымъ радостнымъ событіемъ. — сит... атрНиз = сит Ьаий ат- 
рііиз диат сйсепѣіз. 

Гл. 35. § 6. Іпйе = йетйе. — сопѵегѣіѣ Зеіріо.—§ 7. паѵа- 
Іез зосіі матросы. Добав. айтоіі зппѣ ай игѣет. — диа ех раг- 
іе = ех еа рагіе, ех диа. — ѣеггезѣгіз: § 2, 1, —іттіпепѣе 
примыкавшаго. — § 8. Тогтепѣа тасЬіпаздие надо дополнить, 

какъ подлежащія, при тізза егапѣ и йеЬапі — іпсіизіз были 
собраны. — § 9. ЩісепзіЬиз... сігситзеззіз... СагѣЬадіпіепзіЪиз 
йаі, зависящіе отъ зрев егаѣ. — тоіе воинской силой, —іѣа, зі 
въ томъ случаѣ, если бы ему удалось. — тоѵіззеѣ: иѣ СагѣЬаді- 
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піепзПгаз апхіИо ѵепігеі — йезійегіо аЫ. сотрагаі отъ ѣаг- 
йіив. —§ 10. іпѣепѣіззіта (аЫ. іпзігцщ.) путемъ самаго уси¬ 
леннаго. — еощиізШопе = (Шеек. — еопГесіззеі; составилъ. — 
§ 11. ртосиі: § 26, В, — § 12. Ьое... щотепѣі: §8,1. — ѣатеп: 
хотя ж не имѣлъ другого результата. — тотепѣі: гі. 23 § 2.— 
іггііо іпсеріо = іпі'есіа ге. — іеппі іи^о (аЫ. іпзігнт.) по¬ 
средствомъ низкаго горнаго хребта. — сопііпепѣі: § 9, 2, —іп 
аіщиапѣит... зраѣіит довольно далеко въ море. — ипо = ео- 
йет. —еѣ=цщие. —паѵаііа сазѣга: мѣсто, гдѣ корабли были 
вытащены на берегъ. —§ 14. Іи&о шейіо Йаі къ ітрозіііз. — 
Іаѣиз... ѵегзит завис, отъ ѣепеЪапі — ѵаііет склонъ. — йеѵехат 
спускающійся. — § 15. ехігетит аиѣитпі (§ 8, 1): 204 года 
до Р. X. 

Книга XXX. 

22. Карѳагенъ проситъ мира. 

Гл. 16. § 1. гигзиз... гейтѣ плеоназмъ. — регашпіѣ.При¬ 
ставка рег означаетъ дѣйствіе, доводимое до конца. — § 2. аб: 
§ 26, 2.—іп ргаезепз въ данное мгновеніе. — регѣизі („проник¬ 
нутые") =дт регйізі егапѣ, такъ какъ предшествуетъ регсиі- 
ві, — зреі завис, отъ ріпз. — герозиегапѣ „возлагали", собств. 
„откладывали, сберегали на случай крайности". —§ 3. аисѣоге 
ЬеШ изъ Барцинской партіи. — огаѣогез: ср. 24, 33, 5. — зепіо- 
гшп „изъ числа..." —запсѣіиз наиболѣе чтимый. — сопзіііит. 
Карѳагенскій сенатъ состоялъ изъ двухъ палатъ: верхней и 
нижней. Верхняя состояла изъ 2 суффетовъ и 28 членовъ и ру¬ 
ководила всѣми дѣлами, такъ какъ остальная часть сената 
обычно принимала ея рѣшенія. — ге&епйшп руководства.— 
§ 4. айиІапШш „челобитчиковъ". Собств. айиіагі „вилятьхво¬ 
стомъ" (о собакѣ).—ех еа ге^іопе: изъ Финикіи. — § 5. Соп- 
ѵепіепз... егаѣ соотвѣтствовала. — огаѣіо. Добав. еогпш, съ чѣмъ 
согласованы риг^апіішп и каш&гепйшп.—ригцапіішп оправ¬ 
дывающихъ. — ѣгапзйгепѣішп слагающихъ. — Гаиѣогез: его еди¬ 
номышленниковъ по партіи. —§ 6. ѣіз: въ первую и настоящую 
войны, —еѵегзае стоявшему на краю гибели.—Мигае букв, 
„долженствующему стать". — іѣѳгит: ноелѣ первой войны.— 
§ 7. ех чрезъ.—регпіеіет Ьозѣтт.—рагаѣіз ОагѣЬадіпіепві- 
Ьпз. — § 8. еа зре... зрѳт зиат поясняется тіеіогіат зе... еззе. — 
ѵіеѣогіат, слѣдствіемъ которой является полное покореніе Кар¬ 
ѳагена. — § 9. ешп сопсевзіѵпт.— поп аЬпиегѳзе. — іизѣе 
на законномъ основаніи. — Гіпіге. Добав. іпзѣе. — § 10. Ьеё,ез = 
сопйісіопев. — регйщаз: изъ свободныхъ. — Ги&Шѵоз: рабовъ. — 
іпзиііз отпіЬиз аН верагаѣ. —§ 11. диіп^епѣа. Добав. Йепі 
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(изъпредшествующ.ігайапі). —тойійт: § 1,1.1 тойінз почти = 
Ѵз четверика. —§ 12. Шепійт. 1 талантъ = 1403 руб.—роп- 
Йо: § 1,10. Одинъ фунтъ серебра стоитъ около 20 руб. —йиріех 
зіірепйіит. „Жалованье выдавалось римскимъ солдатамъ (пѣ¬ 
хотинцамъ съ 406-го г., а всадникамъ еъ 403-го г. до Р. X.) 
въ размѣрѣ 57з азвез = около 9 коп. рядовому пѣхотинцу, 102/з 
аззез центуріону, 16 авзез—всаднику въ сутки; на содержаніе 
одного легіона, если считать въ немъ 5000 солдатъ, 60 центу¬ 
ріоновъ и 300 всадниковъ, требовалось 540 руб. съ небольшимъ 
въ сутки11 (Фогель). Можетъ быть, двойное жалованье было 
только платой за перемиріе. — тіІШЪиз йаі. сотт, —ай зе- 
паіит, отъ котораго зависѣло окончательное утвержденіе мира. — 
§ 14. тогаю іетрогіз: чтобы выиграть время. Сочетаніе по¬ 
этическое.—Ігаіеегеі: § 15, 3. — § 15. іп вресіет для виду. 

23. Ликованіе въ Римѣ. 

Гл. 17. § 1. апіе: до прибытія карѳагенскаго посольства.— 
ё'езіа еззеі косв. вопросъ.—іп^епіі... Іаеііііа еі... зре аЪІ. 
т о й і. — § 2. СопзиШ: на засѣданіи.—§ 3. ргаеіог. Онъ и созвалъ 
сенатъ въ виду отсутствія консуловъ,—тіззо=йітіт — іпйе = 
йеіпйе. — § 4. аийіепіез относ, къ роіегапі — іп^епйз потіпіз 
^еп. дпаііѣ.—е^геё'іа ѵісіогіа (аЫ. тойі) „побѣдоносно11.—§ 5. 
іаеііит предикативно.—<ріп: 22, 41, 4, — диіЪизре аіііз = 
еѣ аіііз еіз ^тЪп8. — зоіеѣ зірШсаге. — § 6. аейііиі храмовые сто¬ 
рожа, подчиненные эдиламъ. — аейез засгаз. Одно аейез (ріиг.) = 
хоромы. — заіиіапйі. Привѣтствія богамъ (заіѵе, заіѵеіе) были 
обычны при ежедневныхъ молитвахъ утромъ и вечеромъ, при 
прибытіи въ домъ и т. д. — § 7. іпіройихіі тотъ же преторъ. — § 8. 
зей безъ ейат, такъ какъ второй членъ оборота поп тойо, вей 
только обобщаетъ первый, а при сочетаніи поп шойо, вей еііат 
второй членъ не заключаетъ перваго. — Гесіззеі, ге^еш. — зі... 
еззеі. Цѣль посольства—добиться утвержденія сенатомъ правъ 
Масиниссы на царство масееуліевъ, —§ 9. йеіп. Добав. дной, 
зависящее отъ ^гайаз ецепші — пе іпйі^пиз Шоіев. — § 10. 
Реіеге Мазіпізват. — § 11. атріит... Гиіигит еззе увеличитъ 
его значеніе. — § 12. гезропзшп езі — цгаШаНопет. Можно 
перев. „радость11, хотя слово сохраняетъ и собственный емыслъ: 
сенатъ можетъ поздравить и Маоиниссу съ удачными воен¬ 
ными дѣйствіями въ Африкѣ, какъ несомнѣнно выгодными для 
царя. — огйіпе „по чину11, т. е. законно. — ѵійегі они призна¬ 
ютъ. — арреііаѵегіі;... Гесегіі вм. ожидаемыхъ арреііаѵіэзеѣ... 
іесіззеі Ср. § 18, 5. —согйі (йаі Ііпаі.) „пріятно". - § 13. 
Мвдега предикативно, —за^чЛа ригригеа короткіе пур¬ 
пурные плащи, которые носили римскіе полководцы. — зіп^иііз 

135 



XXX. 17.і*—26.7 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

относ, и къ іипіеіз. Къ каждому плащу принадлежала особая 
застежка и туника.—Ыо сіаѵо аЫ. чиаШ. къ Іитсіз. Ши¬ 

рокая пурпурная полоса на туникѣ яе нашивная, а вотканная 
прямо въ матерію (отсюда и названіе ея с1аѵиз = гвоздь), была 
принадлежностью лицъ сенаторскаго сословія. — ешп Іогіеіз 
зіпрНз- Панцирь названъ отдѣльно, такъ какъ въ старину не 
былъ принадлежностью всадниковъ. — тіЩагепщие „и вооб- 

—§ 14. пе- 28, 39, 19. — тіпиз: § 30, 6. — ^шпит 
(=ршпопіт) тіііит §геп. чнаііі. („стоимостью въ“...).— 

сотШЬш: § 81, 1.—аегіз: сестерціевъ. -— аейез ІіЬегае без¬ 

платное помѣщеніе.—Іоса: въ театрахъ. — Іаиііа: ѣда и обста¬ 

новка. 

24. Ганнибалъ въ Африкѣ (202 г.). 

Гл. 19. § 12. аЬ СагіЬа&іпе: § 26, 1. -~іів=Мет. 
Гл. 20. § 1. Ггепйепз „съ скрежетомъ зубовнымъ”.—1а- 

сгітіз баі—§ 2.регр1ехе обиняками. — ѵеіапйо: § 22.-- ге- 
ігаЬеЬапі йесопаіц. — §3. оМгесіайопеуниженіемъ. — § 4. 
Пае (Могтііаіе геіШиз теі = йос беі'огті гебііи тео. — еГРереѣ 
зезе будетъ превозноситься. — ^иашіо = чиапсЦдМет. — гиіпа 
(метафора) „паденіемъ”. — § 5. Ьос ірзипі отозваніе домой. — 
ргаеза^іепз предчувствуя. — апіе прибавлено плеонасти¬ 
чески. — ргаезібіі зрееіе подъ видомъ гарнизонной службы. — 
диае раиеа = диогат (§епеі. рагШ.) раиса. — еопйпеЬап- 
іиг (іп ойісіо) оставались на его сторонѣ. — § 6. цшхі роЬогіз = 
опте гоЬиг. — зееиіигоз зе еззе. — аЬпиепѣез (= пе^апіез) со¬ 
держитъ причину умерщвленія. — § 7. Гегипі = Йісипі — 
§ 8. еариѣ какъ наиболѣе важную чаетъ тѣла.—ѳхзеегаѣит 
(ешп еззе) „посылая проклятія на “... — поп относ, къ (іихіззеѣ. 
Ср. 22, 51, 3. —аЬ: § 26, 2, — аизит еззѳ. — сопзиі преди¬ 
кативно. Смыслъ: еще молодой человѣкъ рѣшился перенести 
войну во вражескую страну, хотя и не сражался съ ними въ 
Италіи. —§ 9. зе: азупсіеіоп аіѵег заііѵдт.— Иоіат: 
ер. 23, 41 слл. — беігаеіиз: насильно. 

Гл. 25. § 11. НаппіЬаІі... арргорйщиапіі завис, отъ ііхіз- 

аеѣ, но лучше перев. придаточн. предлояс. времени. — паиѣі- 
сіз (ЬошіпіЬш) матросовъ.—гааіиш мачту, — ге^іопет напра¬ 

вленія. — зериіегит (Игиіит м. б. искаженный переводъ греч. 

Ѳафос 8иррого;. —зрееіаге обращенъ. — § 12. аЬотіпаіиз сочтя 
это дурнымъ предзнаменованіемъ (им. слово зериіегит).—ргае- 
іегѵеЬі... ^иЪегпаіогѳ для перевода = іизаіѣ ^иЪетаіогет ргае- 
ІегѵеЬі. 

Гл. 26. § 7. Еобет аппо: 203. На самомъ дѣлѣ Фабій умеръ 
въ 202 г, —ехаеіае („въ преклонномъ”) аеіаііз »ѳп. д и а 1 і і. 
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безъ существит., яапр., зепех, ѵіг и т. п,—диійепі только. - 
дополненіе къ аисіогез зипі = ігаіиаі. — § 8. со§тіо- 

тіпе: Махітиз. — ѵеі зі даже если бы. — поѵит плеонасти¬ 
чески. — аЪ ео: соротіпе. Смыслъ: еслибы онъ получилъ 
это прозвище впервые,—Зирегаѵіі Отецъ былъ три раза кон¬ 
суломъ. — ае^иаѵіі. Дѣдъ былъ пять разъ консуломъ. — аециаге 
уравнять. — § . 9. рготрйог предпріимчивымъ. Во второмъ 
членѣ сравненія ио - латыни часто ставится также сравнит, сте¬ 
пень вм. нашей положительной,—ЬаЬііив=іи(Зісаід8 езі.— йи- 
Шез роіепііаііз. — ЬеІІо <1 а 1 отъарішп.—ргоргіе особен¬ 
но.—еегйиз болѣе вѣрнаго. — циат какъ то, что... — Еппіиз. 
Стихъ изъ „Лѣтописи", сохраненный Цицерономъ, гласитъ: 
Шиз Ьото поЪіз сппсіашіо гезйкіі гет.“ Ср. 25, 37, 1. 

Гл. 28. § 1. зітиі... зітиі = еі.. еі. — сегШт п р е д и к а - 
т и в н о. — сегіит сопзіаге установить съ ясностью. — арші 
апітоз въ ихъ сознаніи. — риііо йі§-піиз заслуживаетъ боль¬ 
шей радости, —ѵасиаш роззеззіопет свободное обладаніе,— 
геіщиіззе предоставилъ,—теіиепйит еззеі — § 2. Іосит 
„только театръ военныхъ дѣйствій". — пітігит очевидно.— 
йітіеаііопіз рѣшительной борьбы. — ѵаіет. Прорицанія Фабія 
основаны были на глубокомъ знаніи и пониманіи дѣла. — йесез- 
зіззеі: бе ѵііа. — еапеге вѣщать. — зоіііит еззе. — раѵіогет: 
ср. 28, 42, 16. —§ 3. ѣагЬагіае: варварскаго царства. — зеті- 
Иха: 28, 28, 4,—Гирсіззіто извѣстнымъ трусомъ. — Іішгаі- 
іиагііз (добав. спт): 29, 28, 8. — а^гезііит: § 12, 1, —§ 4. 
ргоре чуть не. — диопйат относ, къ рпего = циі риег сцюпііат 
ййззе! тііез. — ѵіхйит къ ійѵепе. — § 5. зепех. Ганнибалу было 
около 45 лѣтъ.—ѵіпеешіо среди побѣдъ, —ай ітеішп Гибрал¬ 
тарскаго. — Бисѳге НашйЬаІет. — зіірепйііз годамъ службы,— 
зиіз Ганнибала. Ж солдаты его служили съ юности. — раііепііа 
перенесеніемъ,—р.аз: гез.—ѵіх Мез йаі (роіепііаііз) едва 
молено вѣрить. — раззоз: еззе. — ехиѵіаз (отъ ехпеге = снимать) 
доспѣхи, добытые на войнѣ. — § 6. ітрегаіогез полководцевъ, 
кромѣ консуловъ и преторовъ, т. е. диктаторовъ, проконсуловъ, 
пропреторовъ и т. д. — тигаІіЬиз ѵаІІагіЬиз^ие согошз: вѣн¬ 
цами, которые давались тому изъ воиновъ, кто первый всхо¬ 
дилъ на стѣну или валъ враждебнаго лагеря,—іпзірез укра¬ 
шенные.— § 7. Ьойіз для большей живости въ кос в., рѣчи 
вм. кт. — ргае зе Гегге велѣть нести предъ собою. 

§ 8. Гогаійіпез (отъ іогта) страшные призраки. —аркпйо 
представляя (§ 22). —еііат циой также и потому, что. —ешп 
айѵегзаііѵиш.— аііфіоі цѣлаго ряда.—аіііз аЦие аііізто 
въ одной, то въ другой... — іп пиііит... Гтеш („на скорое"...) 
объясняетъ Іепіа. — ё'егеге относ, къ ѣеіішп. — егехегапі возбу¬ 
дили.—апітоз вниманіе. — еотрагаіі: ср. 28, 21, 2, —§ 9. 
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еаш ѵіокгіат.—іттіпеЬапІ апітіз желали. — сигае (йаі 
Ііпаі.) іпіепііогез озабоченнѣе. 

§ іо. Наий йізраг Ііѣоѣев. — ЬаЪіѣизнастроеніе. — роз = 
паіп еоз. — іпіиепіез взирая, —тойо относ, къ ЬоггеЪапі — 
§ 11. ипіиз сказано съ особымъ удареніемъ, почему и отдѣлено 
отъ Зсіріопіз.-ѵеМ: § 22. 6. — Маіет назначеннаго рокомъ. 

Гл. 29. § 1. ай гейсіепйит для подкрѣпленія силъ. — ех 
іаеіаііопе отъ качки. — зшпрііз = сопзитрііз (зітріех р г о 
сотрозііо). —сігеа окрестности. — агтіз = аѣ ІюзІіЪиз (ме¬ 
тонимія).— айёгепПит (=еопш <рі аЛегеЬап!) относ, къ 
пштйіз. — § 2. Іпйе соед. съ ргаешіззі. — еит. Съ этого елова 
слѣдуетъ начать переводъ. — ехеерй (= іпѣегеерѣі) перев. ѵ е г - 
Ьпіп і'іпі ѣит. — ІгайНоз... іиззоз^ие = ігайійіі врееиіаіогев... 
еі іиззіі — оюіззо теіи=зіпе пііо тек. — ѵізеге относ, къ 
шззоздие. — фіа рагѣе. — § 3. заііп’ = зайзпе. — рег сотюо- 
йит = соттойе. —Йаііз ііз. — диі — иі іі. — § 4. ^иійет разу¬ 
мѣется. — пшШаЬапШг: а вресиіаіюгіѣиз. — айёгеЪапі шш- 
іііш зреспіаѣогез. — тахіте азупйеѣоп айѵѳгзакѵит,— 
поп йе піЬіІо... еопееріа: имѣющей достаточное основаніе.— 
ргоіееіо указываетъ, что поп... еопсерѣа мысль Ганнибала. — § 5. 
саиза ЬеІИ своимъ нападеніемъ на Сагунтъ.—раскз (ср. 23, 
7, 3) въ стр а дат. смыслѣ.—Іатеп. Порядокъ: гакз роззе 
ітреігагі аесщіога ві реѣегеѣ расет іпѣе§-ег диат зі (реѣегеѣ) тіе- 
Іпз. — іпіе^ег = іпІе§ті8 ѵігіЪиз. — ае^иіога болѣе сходныя 
условія мира. — рокзШет возможность, —§ 6. пеитгшп еиг 
айгтет ЬаЬео ни то, ни другое не имѣю основанія утвер¬ 
ждать. — § 7. ешп (НаппіЪаІет)... Іеё’аіит (предикативно) 
тгепіззе завис, отъ йайіі — § 8. Сеѣегит во всякомъ случаѣ. — 
сит саизаіе.—Ьаий аЬпшззеІ (Ш о ѣ е з): охотно согласился. — 
ргоШегшИ подвинули впередъ. — § 9. Порядокъ: Іосо оррог- 
кпо сшп ай сеіега кт циой... — ай ееіега въ прочихъ отно¬ 
шеніяхъ. — диой причинное.—іпѣга Іеіі еопіесіит на раз¬ 
стояніи выстрѣла. — § 10. а за. — тіІГЬиз раззиит. — аіщиі въ 
другихъ отношеніяхъ,—1оп§-щиае адиаѣіопіз (цеп. диаііі) 
„лежалъ далеко отъ воды11.—сопзрееГиз=видное.—йеіесіиз езі 

Гл. 30. § 1. рагі зратіо аЫ. т е п в и г а е. — агтаііз: свиту. 
— отпіз апіе зе тетогіае всего предшествующаго имъ 
времени. — § 2. сопзрееіи аЫ. еаи зае. —еопііеиеге отъ соп- 
ѣіеезео. — § 3. Йаіит егаі было суждено. - ргітиз предика¬ 
тивно,— ѵісіогіат: окончательную. — ройззітит предпочти¬ 
тельно предъ прочими. — йайш назначенъ. —а дио = иі аЬ 
ео.—§ 4. іпѣег тиііа е^ге^іа: § 12, 1.—іп иНітіз 1аийит==іп 
(„среди11) иійтіз ІаийіЬиз (§ 8, 2; „славныхъ дѣяній11).-Нос 
объясняется дальше черезъ асе. с. іпГ. НаппіЬаІет... сеззізае, 
Іедие... ітрозиіззе. — ГиегИ роіепііаііз.—ѣоѣ относ.къ йисі- 
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Ьшз.-се$Ш88е „долженъ былъ11... —іпзіріі отмѣченной. - § 5. 
ІшиЬгіит еазиз (§■ еп. ехріісаі) „игралище случая11. —ейі- 
йегИ (роѣепѣіаііз) „угодно было допустить11.—иі, а не асе. с. 
іш., такъ какъ придаточное предложеніе содержитъ требованіе.— 
раѣге ѣио еопзиіе аЫ. аЪз. — зід'па еопШегіт сразился,— 

§ 6. Гиегаі, было бы (еще до начала первой Пунической войны).— 
еат = іаіет. — тепіет мысль. — йаіат внушена.—§ 7. пецие 
епіт... с[иШет = пат пе ѵоЪіз (^тііПѳт, не говоря уже про наши 
потери. ргеНа плата. — атіззіз перев. существит. — та§із 
^скорѣе, легче11. —§ 8. Па: такъ неудачно. — аііепа: Сицилію, 
Сардинію, Испанію. — арреііѵітиз: и римляне, н карѳагеняне,— 
йе за,—іп Ііаііа... іп Аігіеа хіасмъ. —аЬ: § 26, 1,—§ 9. 
аЪотіпагетиг...оріагеііз въ условномъ смыслѣ,—аѣотіла- 
гетиг гнушались бы (прежде). — оріагеііз. Доб.: „это нынѣ 
исполнилось11.—Гогіипа положеніи.—еі пошід. ріпт.—гаіит 
принятымъ. — Апіто настроеніе. — сопзііііз рѣшеніямъ. — § 10. 
зепет: гл. 28, § 5. —гаііопет разумному разсчету. — Гогіи- 
паіп слѣпому счастью. —§ 11. Гегосіога. Пепіг. ріиг. охва¬ 
тываетъ отвлеченныя существит. женск. рода. Перев. „двухъ 
свойствъ (иігацие), располагающихъ къ большей надменности11.— 
фііеііз сопзііііз (1 а і. — іетеге: § 30, 7. — герйіаі „принима¬ 
етъ въ соображеніе11.—іпеегіа сазинт = іпсегіоз сазиз (§ 8, 
1). —§ 12. Ѵіхйит. Сципіонъ былъ назначенъ главнокомандую¬ 
щимъ 24 лѣтъ; начинали служить въ войскѣ еъ 16 лѣтъ.— 
§ 13. регзееиіиз = иііаз (отъ нісізсог), ер. 25, 32 —36.—йе- 
еиз = Іаисіет.—ріеіаііз сыновней любви. —§ 14. еопзиі: въ 
205 г.; въ Африку Сципіонъ поѣхалъ проконеуюмъ. — сит 
айѵегзаііѵит.—1гапз§теззи8перев. ѵегЪит ііпііит.— 
Ьаегепіет іп роззеззіопе неотлучно владѣвшаго. — йеігахізіі: 
насильно. — Роіезі съ особымъ удареніемъ на первомъ мѣстѣ. 
Прибав.: „конечно, безъ сомнѣнія11. — апіпшз: ішіз. — § 15. ііоѵі 
(глаголъ): по собственному опыту. — зрігііиз настроеніе.— 
еі тіЬі = тіЫ <рщне. — аШзіі кромѣ буквальнаго перевода= 
улыбнулось. — § 16. іюпат здравый. — еѵепіззепі... роззепі 
аіігасііо тойі. — гериіагетиз мы принимали бы въ со¬ 
ображеніе.— Щ сопсеззіѵит — заііз... йосцтепіі (§еп. раг- 
Ш.) сказуемое.—іп для. — тойо еще недавно (въ 211г.).— 
зідпа іпГегепІет ведущимъ войско. — огѣаіит... йергееап- 
іет предикативно. — ГгаИМз: Газдрубала и Магояа.— 
ргоре къ оЪзеззае. — циіЪиз... игЬет относ, къпослѣд. еа („ту 
учаеть11). — теа: игЪе.—Йергесапіет старающимся отвратить. — 
§ 18. Махітае... тіпіте = чѣмъ больше..., тѣмъ менѣе...— 
Ъопіз... йиЪііз хіасмъ. —ашріаас зресіоза почетный недав¬ 
ний. — йапіі = разъ ты его... Также перевести и реѣепѣіѣиз.— 
§ 19. зрегаіа предполагаемая.—Ьаес... Ша: § 14, 1. Азупйе- 
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іоп ехріісаііѵпш. —№... (іейегіз... іп йізсгітеп не под¬ 
вергай риску. —§ 20. іиаз съ особымъ удареніемъ и противо¬ 
положеніемъ ѵіш імѣтае („случая11). — Магіепщие (метонимія) 
ЬеШ е ттипеш безпристрастное воинское счастье, ср. 28, 41, 
14.—ай зрет ожиданію. — гезропйепі соотвѣтствуетъ. — § 21. 

Порядокъ: ай ій (^Іогіае), чиой... ЬаЪеге роѣез, поп іапкт ^1о- 
гіае айіесегіз, зі ѵіпсаз ргоеііо, диапіпш ^Іогіае) йешрзегіз, зі... 
еѵепіаі —іат теперь, немедленно. — айіесегіз... йешрзегіз: 22, 
29, 11. — рагіа ае зрегаіа: прошедшія я будущія. — йееога 
воинскія отличія, —§ 22. іп при. — іип^епйа: ср. Йехігаз ідп- 
^еге, _ Іиае роіезМіз &еп. роза. — ѣипе въ противномъ слу¬ 
чаѣ.—ЪаЬепйа... егіі надо примириться. — § 23. Мег рапса... 
ехетріа... Гиіззеѣ = однимъ изъ немногихъ (т. е. особенно на¬ 
гляднымъ, поучительнымъ) примѣромъ... могъ бы служить (ср. 
22, 7, 1). — зШиепйо... соЫЪепйо (§ 21) имѣютъ причин¬ 
ный смыслъ. Перев. полнымъ предлож. сшп зіаіиегеі... соМ- 
Ьегеі — еіГегепІет зе Гогіипат метафора, такъ какъ зе 
ейегге обычно говорится только о людяхъ. — § 24. еіиз ^еп. 
роззезз.—йаі... реііі раеет. —Йісеге диктовать. — поп іп- 
йі^пі Шоіез.— зітиз роѣеиѣіаііз. — тиііат (отъ сущ. 
ти1іа = штрафъ, возмездіе): за нарушеніе перемирія и вообще 
за причиненные войною убытки. —§ 25. ^иі<1^иій іпзиіагшп 
(=Чнаеситчие іпзиіае) а я у п й е і о п с о р ні а і; і ѵ и т,—§ 26. Саг- 
іЬа^іпіепзез. Добав. „и мы“. —чиапйо: _ер. гл. 20, § 4.— 
ехѣегпа надъ чужеземными народами. — ѵійеатиз аси ндети- 
чески завис, отъ фііп. — гѳ&епѣез ітрегіо повелѣваю щими. — 
§ 27. Наий пеі'аѵегіт (ІіШез) роіепііаііз. —ехзрееіа- 
Іат. Утвержденіе мира ожидалось со стороны сената. — Рипісат 
Мет. Обычная у римлянъ иронія для означенія присущаго 
пунійцамъ вѣроломства и коварства. — МиНшп... регйпе1== 
іпіегезі. — рег диоз: что за личность. — ай Мет Іиепйае ра- 
сіз для увѣренности въ прочности мира, —§ 28. поп піЬіІ 
(Іііоіез) главнымъ образомъ. —еііат относ, къ оЪ Нос („по- 
тому“). —§ 29. НаппіЬаІ азупйеіоп айтегзайтит: но 
теперь дѣло обстоитъ иначе. — педие... еі съ одной стороны не¬ 
съ другой стороны. —еат расет. - диат иШііаіет. — § 30. 
пе... раепНегеѣ завис, отъ ргаезШі (= еіесі) своими побѣда¬ 
ми. —іпѵійеге: § 5,1. Боги завидуютъ чрезмѣрнымъ успѣхамъ 
людей. Предложенія этого періода разставлены хіастически. 

Гл. 31. § 1. Айѵегзиз = ай. — зепѣепііат смыслѣ.— №п те 
Шіеізаі я не ошибался. айѵепіиз Іиі зре = айѵепіит ідит 
зрегапіев.—ргаезепіет по смыслу относ, къ іпйиііагнт (ѳпаі- 
1 а#е).Карѳагеняне нарушили вѣрность уже заключен¬ 
ному перемирію. — іпйиііагит... расіз хіасмъ. — § 2. 
йіззітиіаз. Кромѣ буквальнаго перевода также = отрицаешь. — 
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диі въ причинномъ смыслѣ. — йе сопйіеіопіЬиз зирегіо- 
гіЪиз, изложенныхъ въ гл. 16, § ю. — § 3. Сеіегиш: § 30, 4.- 

зепііге съ особ, ударен, впереди поддеж. — сіѵез = сопсіѵез 
(слово неклассическое). — опере тягостныхъ обязательствъ.— 
рае іипс рері^египѣ: принятыя ими раньше условія (гл. 16, 

§ 10). — ргаетіа предикативно, —§ 4. Ші^пі азупйе- 
іоп айѵегзаііѵит. — диіѣиа чтобы вамъ. — еайет, что и 
раньше. — сопйісіо здѣсь почти = мирный договоръ, какъ со¬ 
стоящій изъ отдѣльныхъ условій. — ргіогеа. При сопоставленіи 
двухъ предметовъ въ латинск. яз. всегда ставится сравни¬ 
тельная степень вм. нашей положительной.—Гееіюиз= 
іпсерітп®.—ѣит: въ Сициліи. — ріа ае іизіа за святое и спра¬ 
ведливое дѣло. — іпйиегипѣ „заставили поднять". Мы думаемъ 
прежде всего о наступательномъ оружіи, древніе — объ 
оборонительномъ.—§ 5. Іаееззіззе: поз ЪеПо. — аееипйит 
предлогъ. — іиз Гаадие человѣческими и божескими заповѣ¬ 
дями. — Ішіиа ЪеШ ехііит аесипйит іиз ѣаздие.—§ 6. Этотъ и 
два слѣдующіе §§ содержатъ отвѣтъ на гл. 30, § 11 сл., § 19 сл. — 
шешіпі = тешог ашп. — гериіо: ер. гл. 30, § 11. — отпіа диае- 
сиш^ие плеоназмъ. — а^ітиз перев. существит. —§ 7. 
диет ай тойит... $іе (§ 8) = ді... іи. — Іасеге. Независимо 
было бы іасегет. — іраит добровольно. — аарегпагег йе со- 
паѣи, чѣмъ и объясняется время вм. ожидаемаго ріиздпатрегі. — 
§ 8. тапи еопаегіа въ рукопашную. Чаще говорилось тате 
сопаегеге. — геаіііапѣет (усиленное къ гезіаге) упорно сопро¬ 
тивляющагося. — ѣег&іѵегзапіет. Собств. іѳг^іѵегзагі = повора¬ 
чивать спину то туда, то сюда, увертываться (метафора изъ 
языка борцовъ). —ѵегееипйіа чувствомъ уваженія, —§ 9. ай 
еа, іп диае = ай еаа сопйісіопез, іп дна®. — сопѵепіига ѵійеЬа- 
іиг повидимому, долженъ былъ состояться.—ти1і,а: гл. 30, 
§ 24. — ехри^паіагит... ѵіоіаіогит перев. существит,— 
езѣ диой у меня есть основаніе. — сопаіііит: военному. — ра- 
еет: точнѣе іпйиііаа. —§ 10. іпіееіа расе (ср. іпіееіа ге) не 
достигнувъ... — іасіаіа. Ср. наше „бросать слова на вѣтеръ*.— 
гепипііапі своей свитѣ. — ЬаЬепйатдие: ср. гл. 30, § 22. 

25. Сраженіе при Замѣ (Нараггарѣ) въ 202 г. 

Гл. 32. § 1. апітоадие зевгматически соединено съ 
ехрейігепі. Ожидалось бы апітоадие сопйгтагепі („должны со¬ 
браться съ духомъ*). — ѵіеѣогез == иѣ ѵіпсегепѣ. — § 2. іига... 
йагеѣ (§ 18, 1): проявленіе верховной власти. — асііигоз езае 
тііііеа. — огЬет. Древніе представляли себѣ вселенную въ видѣ 
круга. — § 3. раг регісиіит ргаетіо (аллитерація). Добав. 
Гоге еіз. — Мзаеі; = Іиіпгит ехасіит прямой рѣчи.—еГ- 
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Ги&ішп пути къ спасенію. — раѣеЪаѣ. Объясненіе самого Ливія. — 
ейіізо съ утратой. — ргаезепз ехсШит неминуемая гибель. 

§ 4. йізегітеп (рицпае) „рѣшительный бой".—Іоп^е слу¬ 
житъ для усиленія еіагіазіші. — йесога: гл. 30, § 21. — сшпи- 
Іаіигі... аиі еѵегзигі готовясь увѣнчать или уничтожить,— 
§ 5. Апеер8 = йаЫа, іпсегіа.—тізееЪапі апітоз возбуждали 
въ душѣ смѣшанныя чувства. — сопѣетрІапѣіЪизіре (йаі.) 
относ, къ оЪѵегзаЪапіиг.—поп... та^із чиат = ттнз <ріат.— 
репзагепі взвѣшивали. — зітиі... 8іти1: гл. 28, § 1. —Іаеіа... 
ігізѣіа. Добав. „мысли", —зиссштеЬапѣ приходило въ голову,— 
айтопепйо аЦие Ьогіапііо (§ 21). Синонимы разнятся тѣмъ, 
что первое („увѣщаніе") слабѣе второго („убѣжденіе"). — зиЬ- 
ісіеЬапі подсказывали. 

§ 6. Роепи8=НаппіМ—зейееіт... дезѣаз^гез рег зеіесіш 
аппоз ^езіаз (зейесіт аппогпт §т циаШ.).—іп ѣегга на почвѣ,— 
оссійіопе 0ССІ808 (обычная у Іивія Іі § и г а е і у т о I о § і с а) „на 
голову разбитыхъ" (оссійіопе а Ы. т о (іі).—іесога: выше, § 4,— 
иЬі йегаііѵит.—юетогіа къіизі^пет.—ѵепегаѣ доходилъ. 
Ганнибалъ обходилъ фронтъ войска и останавливался передъ наибо¬ 
лѣе заслуженными солдатами,—геГегеЪаѣ (іп тешогіаш) напо¬ 
миналъ,—§ 7. Зеіріо геіегеѣаі;.—сопѣеззіопет признаніе (физи¬ 
ческой и моральной слабости).—іп еа: расе,—ргае въ силу,— 
§ 8. Ай Ьое=ргаеѣегеа.—НаппіЪаІіз §-еп. оЬіесі—іп зесгеіо 
безъ свидѣтелей. — ас и потому.—ПЬегит Яп§-еп1і дававшій 
просторъ для вымысла. — диа гайопе. — йесШ „гнетъ", т. е. пе¬ 
ретолковываетъ,—§ 9. отіпаіиг пророчествуетъ. — циіЬиз... 
аизріеііз... еа = еа аизрісіа, ^тЪиз. — диопйат: въ 241 г.— 
ІІІІ8 — ѵоЬіз прямой рѣчи. — рогіешііззе возвѣстили (ср. 26, 
41, 18). — § 10. абеззе. Добав. „итакъ" (азуікіеіоп соисіи- 
зіѵпщ).—СагШа^шз ^еп. ехріісаѣ.—§ 11. сеізиз...согрогѳ 
(аЫ. Іітіі.) „съ горделивой осанкой,—ѵісіззе ешп.—сгейегез 
роѣепѣіаііа въ предлож. слѣдствія,—ргітоз предика¬ 
тивно.— розѣ еоз: непосредственно манипулъ за машшуломъ, 
а не такъ, какъ, въ обычномъ построеніи, манипулы второго 
ряда заполняли промежутки между манипулами перваго ряда. 
Кромѣ того, манипулы были отдѣлены другъ отъ друга значи¬ 
тельными промежутками, какъ бы дорогами, проходившими 
отъ перваго до третьяго строя. — Ігіагііз аЫ. іпзіпш.— 
розігетат (плеоназмъ) „напослѣдокъ". 

Гл. 33. § 1. сопГегІаз предикативно. — соЬогІез здѣсь 
не въ обычномъ смыслѣ (т. е. Ую часть легіона, состоящая изъ 
3 манипуловъ), а въ общемъ „отдѣленіе". —апіѳ... зідпа. Какъ 
апіезі°;паіи, стояли обычно Ііазіаіі и ргіпсірез. — іпзѣгиеЪаѣ: ер. 
гл. 32, § 11 розѣ еоз.—Йізіапіез. Всего, такимъ образомъ, было 
по фронту 9 широкихъ улицъ. — диа (айѵегЬ.) ѵіа (=„гдѣ“), 

142 



СРАЖЕНІЕ ПРИ ЗАМѢ ВЪ 202 Г. XXX. 33.»-и 

ср. § З.-асй... йхгЪагеп^иа а^егепілг аіЫІ огйіпез іпг- 
Ъапіез. — § 2. еиіиз завис, отъ орѳга. Предикативнымъ 
приложеніемъ къ спіпв служатъ Іе^ай... раезіогіз („въ 
качествѣ11...).—ехіга зогЬет (ср. ехйа огйіпет). При распре¬ 
дѣленіи мѣстъ квесторы обычно бросали жребій, чего въ дан¬ 
номъ случаѣ не было; ср. 28, 38, 12. — аЬ букв, „со стороны11, 
„на“. —оррозиіѣ ЬозйЪнз. — § 3. апіезідпапогит. На этотъ 
разъ передъ знаменами стояли, вѣроятно, только Ьазіай. — еа 
йіпс... егаі. Во время Ливія легковооруженные назывались 
теіііез, ср. 26,4,4. — сотріеѵій чтобы строй не просвѣчивалъ. — 
ай: § 27, 1. —йігесіов огйіпез: колонны Ьааййогит и ргіпсі- 
ршп. — (іізеигзи аЫ. т о іі і. — аррііеапгез зе апіезі^папіз 
прижимаясь (съ боковъ) къ рядамъ... — іп апсірійа іеіа подъ 
перекрестные выстрѣлы дротиковъ (праваго и лѣваго ряда ма- 
нипуловъ). — § 4. ай іеггогет = иі іеггогет Котапіз іпіеегѳѣ. — 
ргітоз предикативно, —§ 5. ІЛргит байогитре $е- 
пеі ехріісаі — Маеейопшп. 4000 македонскихъ наемниковъ 
пришли на помощь карѳагенянамъ. — § 6. ниѣвійіагіат асіею 
резервы. —Каііеогит тіШит §еп. ехріісаі—ті Наппі- 
Ьаііз. —§ 7. еі ірае: какъ и Сципіонъ. — сіреитйейН поставилъ 
вокругъ. — § 8. Ѵагіа въ отношеніи языка и содержанія рѣчи. — 
диіЬиз имѣетъ причинный смыслъ,—ЬаЪИиздие внѣш¬ 
ность. — тегсез жалованье, которое имъ выплачивается теперь 
(ргаезеш=наличное), а потомъ изъ добычи будетъ умножено. — 
озіепіаіиг выставляется на видъ,—йейисЙ8=иЪі йейисй ез- 
зѳпі —іп врет ѵісіогіае (?еп. оѣі.) „съ цѣлью внушить имъ 
надежду на побѣду". —§ 10. ітроіепй (зепзпраззіго) „не¬ 
сноснымъ, тиранническимъ “. — Іеггеі Наппіѣаі.—шейіз опасе¬ 
нія.— іаеіапйіг выставляются, — § 11. Сагйт^іпіепвіЬиз йаі 
къ озіепіаіпг. — іп „по направленію къ", „между “.-озіепіа- 
Йіг указуется. 

§ 12. Сит тахіте какъ разъ когда. — зиагит ихъ соб¬ 
ственныхъ, т. ѳ. тѣхъ, къ которымъ принадлежали и сами во¬ 
жди. — ріегадиѳ по большей части. — айешрпаз чужеземцевъ, 
которые присоединились къ ихъ войскамъ. — іиѣае согпиаре: 
сигналъ къ наступленію. — аЬ со стороны. — сееіпегипі Санеге 
часто говорится о звукахъ, издаваемыхъ инструментами. — ог- 
Й18 ѳзі — § 13. іп 8Ш)8 имѣетъ два приложенія: зішзйпш тахі¬ 
те соит и Маигоа ас Пптійаз. — Аййійіі; = апхіі — аЬ съ.— 
асіет пунійцевъ.—ерезігі конницы союзниковъ. — § 14. іп- 
ігерійаѳ предикативно. —еит... ѵиІпегіЬиз причемъ и 
сами они получали... — ейеѣапі йе сопаіп. —§ 15. епіт объ¬ 
ясняетъ, почему слоны получали раны. — оѣіегегепйіг ѵеіііез. — 
іп апсірйез ай ісіит въ открытыхъ съ обѣихъ сторонъ для 
ударовъ (ср. п. 33, § 4). —§ 16. аѣ: выше, § 12, —ехасй еіе- 
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рЬапіі. — Ьі циодие. Добав. асй, выводимое изъ ехасй. — йех- 
Ігіш еогпи завис, отъ ѵегіегипі.—ірзоз въ противоположность 
Маітгоз ас Хптійаз въ § 13. — айсіісШ;: ср. выше, § 13. 

Гл. 34. § 1. пийаіа. Добав. „уже".— сит іпѵегзит.— 
ечиібе... рейеа: § 6, 2. — раг Котапк — Ай Ьос ассеззептѣ 
(„прибавились"). — йісіи: если ихъ разсказывать. — ѳаіет 
„вмѣстѣ съ тѣмъ“. —іп ге ^егешіа на полѣ сраженія. — то- 
тепіа обстоятельства. — соприепз „согласный", такъ какъ онъ 
былъ однозвучнымъ,—аЪ: гл. 33, § 13. — таіог болѣе громкій.— 
иі усиливаетъ аЪІ аѣз. сапзае. —§2. ри§тіа способъ сра¬ 
женія.— віаЪіІів устойчивъ. — іпсшпѣепйит согласовано съ 
Котапотт, извлекаемымъ изъ Еотапа. Перев. лучше полнымъ 
придаточнымъ предлож. причины. — сопеитйо по¬ 
движность. —іНіпс со стороны Карѳагенянъ. — § 3. шоѵеге = 
тотепші—- Аіа плечомъ. Это, по всей вѣроятности, — основное 
значеніе даннаго слова. — шпЪопіЪиз выпуклостью щита. — іп 
зшшпоіоз Іосо, ер. раньше шотеге Іосо. — р^айи Ша1о=§та- 
йпш (=рейеш) іпГегепѣез („наступая"). —аіщиапіит зраііі 
...іпсезвеге выиграли значительное пространство. — § 4. ей § 22, 
1, —поѵіззітіз: задніе ряды Ьазіаіогпш, такъ какъ ргіпсірез 
выступаютъ на сцену только въ § 10, — тоѣат асіет зепзеге, 
отъ чего они также рвутся въ бой. — диой ірзит = еі ій ірзит: 
напоръ заднихъ рядовъ. —§ 5. аихіііагез сесіепіез а с сиз., 
зависящій отъ зпзйпеЪапй — еопѣга наоборотъ. — гезізіепѣез — 
зі гевіаѣегѳпѣ завис, отъ саейепйо (§ 21).—регйпасііег къ ге- 
зізіепіез. — § 6. І&ііиг: съ отступленіемъ второго ряда.—геіи- 
^еге... саейеге: § 19, 1. —поп гесіріепіев (солдатъ второй 
линіи) завие. отъ саейеге. — иі, вводитъ субъективную причину 
къ саейеге: „такъ какъ, по мнѣнію вспомогательныхъ войскъ,"... — 
§ 7. регтіхіа: перепутанныхъ, такъ какъ оба боя велись въ 
одномъ направленіи. — § 8. ііа „и при такихъ условіяхъ", т. е. 
когда карѳагеняне стали избивать вспомогательные отряды.— 
асеереге: Сагйіаійшепзез. — йепзаііз огйіпіЬиз сомкнувъ тѣснѣе 
ряды. — сігса: по обѣ стороны. — ехіга ргоеііит за предѣлы 
сраженія.—раѵійо оробѣвшими,—зіпсегат неиспорченный.— 
іпѣе§тат нетронутый (изъ іп и Іащ:о). — шівеегепі = ѣагЪа- 
гепі —§9. 8Іга#ев „куча брошенныхъ тѣлъ"... —ѣгапзііив: для 
римлянъ. — § 10. ^ш ргіті егапѣ относ, къ слѣдующему ѣазіа- 
й.—ѣаЪет „лужи", —диа (ѵіа) „гдѣ", — 8І^па=тапірп1оз.— 
Йисіиагі волноваться.—ѵа&ат въ замѣшательствѣ.—сегпепйо: 
§ 21.—§ 11. гесеріиі... еапеге согпісіпез.—Ьа$ѣаІі$(й аі) „только 
для...".—Ѣиііог: болѣе защищеннымъ съ фланговъ. —§ 12. по- 
ѵаш йе іпѣе^го: ср. 22, 5, 7,—ѵегов настоящихъ (прежде 
всего карѳагенянъ и африканцевъ). — агтогит... тіШіае хі- 
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асмъ. Гаюа гегшп цезѣаршп по воинской славѣ. — таетй- 
іийіпв по силѣ. § 13. Котаішз: § 6, 2.—іп. противъ. 

Гл. 35. § 1. Іп Іешроге („во время2) къ геѵегіепіез. — риі- 
808 къ ецщіез.—аѵегзат съ тылу. — іпеиггере: § 5, і,—іе- 
тшп только. регсиШ: добилъ.—§ 2. Гица зрагзі: въ бѣгствѣ 
въ одиночку. — Іепепіе = оЪѣіпепѣе („господствовала11): 8 15, 
7, —§ 3. ай: § 27, 3. 8 ? 

§ 4. ѣштшііиш суматохи. — § 5. ргоеііит... аеіе... ри^па 
однозначущія выраженія, ргіизіщам... рщща: прежде чѣмъ 
сраженіе было проиграно. — Зеіріопіз, отзывъ котораго, какъ 
противника, особенно важенъ.—регііорцт: § 12, 1._Шат 
Іаийет объясняется слѣдующимъ зіп^иіагі... іпзігихіззе 
(добав. ешп). — § 6. еІерЬапІоз шіптззе. — сщогит = пі 
(Ііпаіе) еогйт. Гогіиіідіз: не поддающійся точному рас¬ 
чету. — зі^па... огйіпез хіасмъ. —зі^па зечиі (доб. шііі- 
сѳз): оставаться въ своемъ манипулѣ (ср. гл. 34, § 10).— 
ропегепі: мысль Ганнибала. — § 7. соііиѵіопе „сброда2. Пре¬ 
зрительное обозначеніе пестрой въ этнографическомъ отношеніи 
массы Ганнибалова войска. — с[ио8 = н1 (сопзесиііѵ.) еов.— 
Іепегеі: въ повиновеніи.—гесерішп „пристанища11 (въ перев. 
опустить, а ігщае передать неопред, наклоненіемъ).— 
Іи^ае йаі § 8. зітиі. Добав. иѣ, выводимое изъ пе.—Гаіі- 
ё’агепі: Іюзѣез. — зі піЬіІ аііисі іасегепі — § 9. ит тзіадтзве. — 
иЬі = іп циіѣпз, которое надо отнести къ тііііез. — еззеѣ: мысль 
Ганнибала (§17, 2). —равез: римлянамъ. — ео аЫ. тѳпзп- 
г ае.—іпѣедгі: гл. 34, § 8.—чиодие: кромѣ того, что они стояли 
въ резервѣ.іпсегіоз въ страдат. смыеяѣ: „такъ какъ о 
нихъ не знали". — зшптоѣоз еззе (а не ішішхіззе).—§ 10. 
ейііо проявивъ. — теМ отное. къ иШто ѵігѣиііз ореге („про- 
бу“). — егаѣ, а не езі, такъ какъ промежутокъ между главнымъ 
и придаточн. предложеніемъ обозначенъ точнымъ количествомъ 
врѳмепи. — § 11. іп еигіа:въ засѣданіи сената (римскій способъ 
обозначенія). — аІіЬі = іп иііа аііа ге. — ітреѣгапйа достиженіи. 

Гл. 36. § 1. а поелѣ. — § 2. штѣіо аііаѣо содержитъ при¬ 
чин у. — розѣгаѣіз: военными (паѵез 1оп§ае), ср. соіптпа гозіга- 
іа. — § 3. Айтоѵепйит... іеггогет надо ближе пригрозить. — 
і^ііиг: вслѣдствіе усиленія флота,—пшіѣіо извѣстіемъ. — тіззо 
содержитъ причину выбора Октавія. Іелій повезъ въ Римъ 
10 талантовъ золота, 2500 талантовъ серебра, много слоновой ко¬ 
сти и знатныхъ плѣнниковъ.—ѵеіегет сіаззет.—§ 4. ргоеиі а 
СагМіа§;те. — сит іпѵегздт.— ѵеіаіа іпГиІіз. Корабль былъ 
покрытъ оливковыми вѣтвями, обвитыми бѣлыми шерстяными 
повязками (іпіиіае). И то, и другое было эмблемами просьбы о 
мирѣ и милосердіи, ср. 25, 25, 6. —§ 5. ѵеіатепіа: обвитыя 
повязками оливковыя вѣтви. — Мет къ надежному покрови- 
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тельству,— § 6. зе тоіигит сказано, какъ будто предшество¬ 
вало не гезропзшп <Ышп (евѣ), а гезропздш йейій —позсепйі 
зійіз сайка. —-еойет (айѵегЬіит) „туда же“. —§ 7. ргосе- 
йѳпйЪиз Зеіріопі еі Осіаѵіо. — аихіііо йаі Ііпаі. —§ 8. а§'- 
шеп... Иитійагит завис, и отъ Ыіі — Ехііи „возможность". — 
Ехііи... іпіегсіизо является слѣдствіемъ второго аЫ. а Ъ а. 
сігснпніайз едиШЪиз. —§ 9. Ее^иіиз царевичъ. — апіеа: гл. 16, 
§ 1 слл.—диійвт разумѣется. — апѣеа: гл. 16.—дио та^із = 
еодне тізегаЫІіиз, дно та^із.—аЪ: § 26, 2. —гесепй те- 
тогіа „еще свѣжаго воспоминанія". —§ 10. Іп сопзіііо: во¬ 
енномъ. — еит соед. съ гериіагепі (гл. 30 § 16). — гез 
задача. — диат Іоп^і іетрогіз § е п. д н а 1 і і — оЬзійіо 
служитъ подлежащ. и къ днапіа гез евзеі —§ 11. еі ірзит. 
Добав. сит, къ которому отнести зоііісііагеі — ай: чтобы по¬ 
жать.— йпііі ЬеШ относ, къ Іатат.—ѵегзі зипі относ, къ іатѳп. 

Гл. 37. § 1. геѵоеаііз въ военный совѣтъ для выслушанія 
отвѣта. — еит тиііа еаз%аІіопе „среди рѣзкихъ упрековъ". — 
топШз внушивъ. — еззе имѣютъ извѣстное значеніе. — йісіае 
продиктованы. — ІіЬегі Іед-іЪиз зиіз: въ дѣлахъ внутренняго 
управленія, а не внѣшнихъ сношеній, какъ показываетъ § 4. — 
§ 2. Іепиіззепі занимали. Разумѣется, конечно, только Афри¬ 
ка.—§ 3. регіи^аз Ги^Шѵоздие: гл. 16. § 10. —паѵез гозіга- 
Іаз: гл. 36, § 2.—педие = е! пе. —пеѵе... пеѵе = пе... пеѵе 
(„ни... ни").—іпіиззи безъ одобренія. — гез: все то, чѣмъ вла¬ 
дѣлъ онъ и его предки. — § 5. аихііііз вспомогательнымъ вой¬ 
скамъ,— аЪ: § 26, 1. — ргаезіагепі должны выдавать. — Іаіеп- 
Ішш § 1, 1.—йізегіріа распредѣленные. — репзіопіЬиз взно¬ 
сами,—§ 6. агЫІгаІи усмотрѣна». — пе... пей. Добав. йагепй— 
тіпогез... таіогез хіасмъ,—ігі^іпіа аппіз. — ііа въ томъ 
только случаѣ, —рег ргіогез іпйийаз соед. съ саріае. — диае- 
дие = еі еа дпае. — Гиіззепі саріа. — аШег въ противномъ 
случаѣ. 

§ 7. Порядокъ: сшп Іе^ай, інззі геГегге Дошит Ьаз сопсіісіо- 
пез, ейегепѣ (еаз) іп сопііопѳ. — іп сопйопе: въ народномъ со¬ 
браніи. — ейегепі объявляли. — аийігеіиг (въ прегнант¬ 
номъ смыслѣ): охотно...—еайет еі равно какъ и(§ 22, 4).— 
§ 8. іп іаіі Іетроге при такихъ обстоятельствахъ. — аггеріиш= 
аггіриіѣ еі — ех зирегіоге Іосо: съ каѳедры. — зрееіез явленіе. — 
шііііагіз. Ср. наше „военный человѣкъ". Привыкшаго къ су¬ 
ровой военной дисциплинѣ Ганнибала не могла не смутить по¬ 
добная вольность гражданъ. —§ 9. ІІоѵет аппогшп. Добав. 
рнег. Ср. гл. 26, § 7. — Мііііагез агіез „правила веденія вой¬ 
ны".—риЫіса: государства, —§ 10. ітргийепііа: въ город¬ 
скихъ дѣлахъ.—пес іпідиа = аедна (Іііоіез).— § 11. еотра- 
геѣаі было въ наличности.—іпдиізійо: о людяхъ и грузѣ.— 
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айѵегзапШгаз (§ 20.6) перев. причиннымъ предложеніемъ,— 
агё'иегепШр (§ 17, 1) въ томъ, что они ограбили корабли.— 
§ 12. Ьошіпез: экипажъ кораблей. — иііфіе „во всякомъ слу¬ 
чаѣ . аезіітапйа (предикативно) „оцѣнить". — Іиеге 
искупить вину. Полное выраженіе было бы Інегѳ СагіЬа^іпіеп- 
яез поха. § 13. апѣе отпіа: ранѣе всѣхъ другихъ условій 
мира. 

Гл. 38. § 1. циае риЫіса... Іиегапі завис, отъ ргойѣегі. — 
риЫіеа казенное имущество. — ех риЫіеіз... гаііопіЬнз изъ 
казенныхъ инвентаре!. — йезсгіріа списавъ. — диае ргіѵаіа 
іп паѵіѣнз йіегапѣ.—ргойѣегі заявить. — йотіпі: частные вла¬ 
дѣльцы. — іиззі випі. — зитта ресипіае: итога понесенныхъ 
убытковъ. — рошіо: § 1, 10. — ргаезепііа (предикативно) 
„немедленно". — ехаеіа были взысканы. —§ 3. АсШіѣшп езі.— 
аііо (аіѵегѣіпт) „въ другое мѣсто". — еі... Гасегепѣ = еі пе 
(Іітійегеиі еоз Іе^аіоз, цтситцие ѵепіззепѣ СагіЬа^іпет, апіе- 
циат Гасегепѣ сегйогет ітрегаіогет Котапнт, циі ѵепмзепі еѣ 
циае реѣепѣез („чего просить"; рагіісір. означаетъ цѣль).— 
§ 5. соттеаіив „хлѣбные транспорт". — рго ѵесѣига = въ 
качествѣ платы за провозъ,—тегсаѣог (§ 6, 2). Значитъ, под¬ 
возъ былъ сдѣланъ частными лицами. 

26. Заключеніе мира въ 201 г. 

Гл. 40. § 1. зітиі одновременно какъ и, —сит. Съ этого 
слова начать переводъ—ай аейет: § 27,2. Храмъ этотъ лежалъ 
внѣ римскихъ стѣнъ, въ которыя не могли Вступить кареаге- 
няне, какъ враги государства.—ЬаЫѣиз езі: диктаторомъ Г. 
Сервиліемъ. — § 2. ри^паіит (еязе)... ри^па П^нга еіуто- 
1 о $ і с а. — СагІЬа&іпіепзіЬиз 1 а 1. і п с о т т.—іп&епѣі Іаеііііа 
аЪ1. тойі. — § 3. рагѵа... ассеззіо („придаткомъ") преди¬ 
кативно.—^аийіит „радостную вѣсть".— § 4. &гаіи1аѣіопі 
„выраженія благодарности". — зиррИеаНопезцие. Ріигаі. о 
частомъ повтореніи въ нѣсколько дней. — РЬіІіррі ге&із: при¬ 
чины прибытія македонскихъ пословъ указаны въ гл. 42,— 
зепаіиз зіЬі йагеѣиг „дать имъ аудіенцію у сената".—§ 5. 
іпйе = йеішіе. — ЬаЪіѣа: диктаторомъ, который послѣ выборовъ 
сложилъ съ себя влаеть, -- ргаеѣогез сгеаіі зипі — зогз игЬапа — 
іигшііісѣіо пгЪапа оі регентша. — § 6. ріаееѣаѣ („было рѣшено"): 
раігікш. — Йпет... ргіпеіріию хіасмъ. —ргозрісіеЬапі ра- 
ѣгеа. — § 7. сирійіѣаѣе: получить. — Гаеііет ѵіеѣогіат къ реіепз 
(„стремясь къ"). § 8. Ие^аге: § 19, 1. — раззигшп (зе еззе). 
Отъ него зависитъ асе. с. іпі. чтйциат а#і. — йесгеѣа еззеі: 
безъ жеребьевки (ехіга зогіет). — ^Іогіае егі. оЪі. — еіиз: 
ЬепМі. — § 9. Сп. Согпеііиш Ьепіиішп. — ѣетрѣаге дѣлаетъ 
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попытку. —§ Ю. Іаіит... еззе „было сдѣлано предложеніе".— 
еиіиз ^еп. роззезз. —ѵеііепі къ рориіив: § 16, 1, —йеегез- 
зе = йесгеѵіззе. -§ 11. еопіеіШопіѣиз пререканіями. — ай = 
арий. — асіа обсуждалось. — регтіііегепі: рѣшеніе. — § 12. іи- 
гаіі. Принесеніе присяги сенаторами требовалось въ особо важ¬ 
ныхъ случаяхъ и притомъ на основаніи постановленія народа. — 
еопѵепегаі: іпѣег раігез еі рІеЪет.—ргоѵіпеіаз еотрагагепі 
зогНгепіигѵе путемъ соглашенія или жребія опредѣлили кругъ 
своей дѣятельности. — оЬѵепіззе! достанется. — § 13. ѣгаіеегеѣ: 
сіаззет (§ 15. 3)—цио айЬие рззіззеі —§ 14. сопѵепігепі по¬ 
дойдутъ.—го^агеп^іпіегго^агепі—еѣ циет. Добав. іиЬе- 
гепі—ѵісіог побѣдоносное. — § 15. рег Р. Зсіріопет. Миръ 
заключаютъ сенатъ и народъ; Сципіонъ является только посред¬ 
никомъ. 

Гл. 41. § 1. ехегсШЬи8 = 1е?іошЪпз. —ииоз ИаЬегеІ. Мысль 
сенаторовъ (§ 17, 2). 

Гл. 42. § 1. Тит: послѣ выбора должностныхъ лицъ въ 
201 г. —аеіит (езі) „происходило обсужденіе", именно о по¬ 
рядкѣ допущенія ихъ въ сенатъ. — § 2. ѵагіа. Рѣчь македонянъ 
была очень разнообразна по своему содержанію. — ригрпИшп 
„именно они оправдывались въ томъ, что". —аЪ Вота: § 26, 
1, —иИго сами. —циійет „конечно", —§ 3. Мезііиз ожесто¬ 
ченнѣе. — циет = пат ешп. — зиЬзШіззе остался (въ Македо¬ 
ній). — зе = Масейбпаз. — зиіз = Масейопшп. Послы говорятъ 
отъ имени царя и народа. — зіріз еоПаІіз: въ настоящихъ 
сраженіяхъ.— § 4. Масейбпез: ср. гл. 33, § 5. —тегсейе. Та¬ 
кимъ образомъ они были наемниками. На этомъ и основано 
дальнѣйшее требованіе пословъ. — § 5. Айѵегзиз еа гл. 31, § 1. — 
ай ій ірзит „именно для этой цѣли" (чтобы оправдать и объ¬ 
яснить дѣйствія Аврелія). — йіззегиН = ехр1ісаѵіі;.—геіісіит 
(еззе): Аврелій остался не самъ, а его оставили другіе послы. — 
ѵі аіциеіпіигіа относ, къ йеіісегепі. Грабежи македонянъ могли 
заставить римскихъ союзниковъ насильно перейти къ царю,— 
§ 6. йейіззе орегат прилагалъ стараніе. — ригригаііз „пур- 
пуроносцевъ". Такъ назывались, по роду своей одежды, высшіе 
чины придворнаго штата восточныхъ царей. — аихіііо Паѣ. 
Гіпаі.—§ 7. регріехе: ср. гл. 20, § 2. — інцрациат... зітііе: 
не допускающій никакихъ недомолвокъ. — регрі: цшіегеге. — 
ргорейіет „очень скоро".—іпѵепіигит: Ъеііит. —- § 8. йейиз: 
205 г. —Ьеііо агтіздие (Ьепйіайуз) „вооруженнымъ напа¬ 
деніемъ". —Іаееззіѵегіі: зосіоа. — § 9. ѵійегі: гл. 17, § 12,— 
питего въ качествѣ, —§ 10. е ге риЫіса: ср. 22,’11, 2,— 
циапйо въ причинномъ смыелѣ (ср. м. 20, § 4). 

§ 11. аеѣаІіЬиз йіріЫіЬизцие („высокое положеніе"). Ріпг. 
примѣнительно къ каждому въ отдѣльности послу. — сопзрес- 
Нз: сенаторами,—Іопр для усиленія ргіші.—Іит послѣ аЫ. 

148 



ЗАКЛЮЧЕНІЕ МИРА ВЪ 201 Г. УХУ 42.и-43.т 

аѣвоі. (грецизмъ).-рго ее = про себя.-аиізаие сена- 
™ръ' , ѵеге а^-~§ 12- 'Іатеп. Уступаете кроется въ аеіа- 
іриз ш^шишиздие. — аиеіог сторонникъ.—айѵегвив: § 12 

1,—913. Ео аЫ. тепвигае,—аисІогИаНз: въ его словахъ.- 
ігапвіегепід когда онъ слагалъ.-§ 14. Сіиі сит. Главное пред¬ 
ложеніе начинается только въ § 18; поэтому сит въ переводѣ 
лучше опустить. - ѵагіа: ср. § 2. - риг^апйо... Мепйо: 8 21. - 
еепа: достовѣрно извѣстное. — пе^апНЬиз = ві пе§-агеп1 — то- 
аезіе ас тоаегаіе (Ь е и (1 і а (1 у з; оба слова происходятъ отъ 
іцойиз) „съ мудрой увѣренностью".-§ 15.1етроге обстоятель¬ 
ствами. . йаіигов Гиіззе = йейшепі прямой рѣчи. Намекъ 
на событія послѣ битвы при Каннахъ. — іипс = пипс прямой 
рѣчи. — іогіипат ѵох тейіа, отсюда прнбавл. Ъопат.-Ьо- 
пат тепіет = благоразуміе. — § 16. ео относ, къ циой.—за- 
реге еі сопзиіеге (ЬепйіаНуз) „разумно разсуждать". —те- 
ттепі = поп оЫіѵізеіѣиг. - тігапйит Гиіззе. Въ прямой рѣчи 
шгаптіт ші — § 17. ех іпзоіепѣіа (Ьопае Гогѣшгае): авупйе- 
топ ехріісаііѵит. —поѵа (предикативно) „нѣчто но¬ 
вое . ітроѣепіев „не умѣя совладать съ собою".—іпвапіге. 
Добав. еоз, къ которому относ. дшЪив...— оѣзоіеѣа (къ ^аиёіа) 
„обыденны". — рагеепйо... ѵіпеепйо: § 21. — аихіззе рориінт 
Еотапит. — § 18. ееіегогит 1е#аіогат,—ёх диапіів оріЬиз 
цио съ вершины какого могущества и въ каку® глубину.— 
гесійіввепі == гесесіШзвепі. — тойо: недавно.-§ 19. Ыв аЫ. 
і іі 8 і г и т.—зиі іигіз (§геп. р а г ѣ і ѣ.) = зиі ітрегіі. — ііаігл. 37, 
§ 6. —іп еа (п е и (; г.) = іи игѣет ас репаіез. — цио піЬіІиІІе- 
гіив 8І1=диос1 иійтит віі—§ 20.Йееіі (метафора) склоня¬ 
ются къ. — іпГевёит озлобленный. — регШае ёаі —висеіа- 
тавве: ср. 28, 26, 12. — Гегипі = йісипі — § 21. Смыслъ отвѣта 
Газдрубала слѣдующій: пострадавъ отъ гнѣва боговъ за нару¬ 
шеніе перемирія, карѳагеняне не посмѣютъ нарушить мира. 

Гл. 43. § 1. апітів настроеніе.—ргоѵіпеіа: гл. 40, §12,— 
іпіегееввіі Причины его протеста изложены въ гл. 40, § 7. — 
§ 2. Тит. Вслѣдствіе протеста консула сенатъ не могъ вынести 
окончательнаго рѣшенія до вопросу о заключеніи мира. Тогда 
народные трибуны предлагаютъ разсмотрѣть дѣло въ сотійа 
ѣгіЪиѣа, рѣшеніе которыхъ опротестовать нельзя. — ѵеііепѣ іи- 
ёегепіпе (§ 22, з) рориіив (§ 16, 1). —§ 3. иіі го§;ав (=іп- 
ѣеітоё'аз). Обычная формула согласія народа,—§ 4. годиШие 
(рорпіі): на основаніи этого рѣшенія народа,—ех... вепіепйа 
съ одобренія. Этимъ отчасти уменьшалась отвѣтственность 
Сципіона. — диіѣиз Іе&іѣиз = іів Іе^іѣдв диіЪпз... — § 5. іпіго- 
Іге: гл. 40, § 1,—риЫіеа („государственной"). Въ переводѣ 
можно опустить. — § 6. іп ііз = іп еогаш питего. — ай циов = 
Ыев ай диоз. — ргоріпдиіз еогит. —§ 7. ()шЪиз сопѵепіів — 
послѣ свиданія съ ними. — іиззі (вшй) Іе^аіі. — ейеге „объ- 
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явить". —сит сопсевві ѵит. — § 8. Іей’аіі: ем. § 4. —віпе 
ргеііо: великодушіе побѣдителей. — § 9. Реііаіев. Жреческая 
коллегія изъ 20 лицъ для соблюденія религіозныхъ обрядовъ 
при объявленіи войны иди заключеніи мира, для чего обычно 
выдѣлялось отъ 2 до 4 членовъ. — Гегіешіит. Собетв. і'егіге = 
заколоть, такъ какъ заключеніе мира сопровождалось закланіемъ 
въ жертву свиньи, убиваемой кремневымъ ножомъ (Іаріа 
зііех).—ірвів=МаШгав. — іп ііаее ѵегЬа въ слѣдующихъ вы¬ 
раженіяхъ. — ргіѵоз (ср. ргіѵаге): § 12, 6. —ѵегЪепав „желѣз¬ 
някъ" (одного корня съ верба, ср. ниже). — ргаеіог: § 6, 8,— 
8а^тіпа = ѵѳгЪепа8.—НегЪае ій деші8 = ЬегЪа еітіз §-епегіз. — 

ех агее = ех СарМіо. 
§ 10. аѣ Кота: § 26, 1. — диіЬиз... 1е§’іЬиз = ііз 1е°іЪиз, 

диае апіе Йісѣаезипѣ. Условія эти перечислены въ гл. 37, §§ 1 — 
6, —§ 11. Сиііео: ср. гл. 45, § 5. —§ 12. ргоѵесіав = рготеЫ 
еі — диае = еагит паѵішн цнае. — сопвресіит герепіе неожи¬ 
данный видъ. —§ 13. Не... сопвиііит съ... поступили. — поті- 
піз Ьаііпі: 22, 7, 5, —8ііМаіі вині (кромѣ іоііеге, также а&еге, 
%еге іп сгисеш, ср. сгисШхпз). Самое позорное наказаніе, обычно 
примѣнявшееся только къ рабамъ. 

Гл. 44. § 1. диайгадіпіа: въ 241 г. — розігето: передъ 
заключеніемъ даннаго мира, —§ 2. ігіЬиз еі ѵі§(іпіі: въ 218 г. — 
верііто Йесіто: въ 201 г. —§ 3. Ті. Сіаийіі: консула 202 г. 
Онъ, подобно консулу 201 г., Гн. Корнелію Лентулу (ср. гл. 40), 
желалъ командовать арміей Сципіона въ Африкѣ. — еирійііа- 
іет (§-1огіае) „честолюбіе". — ехіііо аЫ. іпвігина. — йпігеі 
Йсіріо. который изъ боязни соперниковъ яоторопился съ заклю¬ 
ченіемъ мира. 

§ 5. СагіЬа^іпі: § і, 6. — еоііаііо взносъ, именно 200 талан¬ 
товъ; ср. гл. 37, § 5.—ехЬаизііз йаі. інсотт.—іп еигіа: гл. 35, 
§ И.—гійепіет предикативно. —сопзресіит еззе. — іп 
риЫіео среди всеобщаго. — сшп с а и в а 1 е.—§ 6. огіз ЬаЫіиз = 
ѵиііиз. — таіів аМ. с а из ае къ атепіів. — диі: гівив. — аЬЬог- 
гепіез „чужды" (настоящаго горя), „неумѣстны". — § 7. ехіег- 
піз Ъеіііз аЫ, ср. іпіегйісеге аіісиі ачиа еі ірі. — N66 евісиг: 
„н нѣтъ основанія, почему бы вы", „и у васъ нѣтъ основанія".— 
оііо... аЬ Котапів = Вотанов сошиіпівве ѵевіго оііо (йаі.).— 
§ 8. йоті. Разумѣется внутренняя борьба партій. — еаизів 
тогѣогит. — виів ѵігіЬив опегапіиг „надаютъ йодъ бременемъ 
собственныхъ силъ". —§ 9. пішігит: гл. 28, § 2. Ганнибалъ 
возвращается къ мысли іипс йевве йесиіі (§ 7). — вепіітив: 
горе. — регііпеі вліяетъ. — іів = ргіѵаіів геѣив. -§ 10. вроііа... 
йеігаЬеЪапіиг. Разумѣется пожаръ флота (олицетвореніе).— 
йезіііиі (СагЙіа^інет): на позоръ. — § 11. риЫіео = геі риЪІі- 
еае. Сравненіе гибели государства съ его похоронами нерѣдко 
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встрѣчаюсь у древнихъ писателей. — Іеѵіззіто іп таіо относ, 
къ Іасгітаззе. — § 12. Наее йіхіззе іѳгкг. 

аі ге^пшп раіегпит завис, отъ айіесѣіз (аЫаі).—ѵепіз- 
зепі содержитъ причину, почему Сципіонъ могъ распоряжаться 
этими землями, —§ 13. йиеѣат = йпсеге еі — зепѣепііа: гл. 43, 
§ 4. — рориіщие іиззи, безъ котораго миръ считался бы не¬ 
дѣйствительнымъ. 

Гл. 45. § 1. Ігаіесй: ехегсіішп (§ 15, 3). — § 2. тізза: въ 
Римъ. — еНизіз: высыпали навстрѣчу, — игЪіЬиз=іпсоііз иг- 
Мшп.—ЬаЪеМоз оказанія,—ѣгіитрЬо аЫ. тойі.—§3.ропйо: 
§ 1, 10. — циайгіп^епоз аззез. —§ 4. Могіе аЫ. саизае,— 
зрееіасиіо аЫ зерагаі — МитрЬапйз тріумфатора. Наи¬ 
болѣе знатныхъ плѣнныхъ вели предъ колесницей тріумфатора,— 
ТіЬигі: § 1, 6, —аЬ АІЬа: § 26, 1, — Сопзресіа... Гик „не про¬ 
шла незамѣченной11. —риЫісо: на счетъ государства. — § 5. 
ЬаисЩиациат зрегпепйиз (Шоіез) „заслуживающій полнаго 
уваженія11. —рШео. Войлочная шляпа съ низкою тульею и 
широкими полями (рШеиз) была у римлянъ символомъ свободы. 
Ее надѣвали рабамъ, отпускаемымъ на свободу. Въ данномъ 
случаѣ Куллеонъ надѣлъ ее въ знакъ своего освобожденія изъ 
плѣна. — аисіогет предикативно („какъ..."). — § 6. Поря¬ 
докъ: рагпш сотрегкт Ііаѣео, (икшп) сеіеѣгаѵегіѣ со^потеп (ас- 
с и з.) Аігісапі ргіик тііііагіз (=ті1ікші) іаѵог апрори1агіз(=ро- 
роіі) аига, апсоеркт зіі аЬаззепІаііопе іатіііагі (~ Гатіііагіит), 
зісий тетогіа ракит Реіісіз 8и11ае Мантре Ротреі. — аига 
порывъ (метафора) расположенія. — сеІеЪгаѵегіѣ „ввелъ въ 
употребленіе" (сѳІеЪѳг—наѣзженный, часто посѣщаемый, слав¬ 
ный). — Реіісіз... Ма&пі. Прозвища поставлены впереди имени. — 
аЬ аззепШіопе „съ лести11. — ГатШагі: круга родныхъ и дру¬ 
зей. — § 7. Ргіпшз предикативно. — езѣпоЬіШаШз=про¬ 
славленъ, —іпзі^пез къйкіоз. Разумѣются широковѣщательныя 
надписи (йкіі) подъ восковыми бюстами (шадчпев) предковъ, 
стоявшими въ атріи. — азсіѵегипі присвоили. Ср. наир. Ваіе- 
агісиз, Масейопісиз, ИипшИш и т. и. 

Книга XXXVIII. 

27. Смерть и характеристика Сципіона (ок. 183 г.). 

Гл. 53. § 8. йеіпйе. Въ 187 и 185 гг. противъ Сципіона 
возбуждались, изъ зависти, народными трибунами процессы по 
обвиненію въ неправильномъ пользованіи военной добычей и въ 
полученіи взятки съ царя Антіоха, въ войнѣ съ которымъ 
Сципіонъ участвовалъ въ качествѣ легата при своемъ братѣ 
Люціи. Ливій, излагающій событія съ неточной хронологіей, 
передаетъ, что въ назначенный для суда день виновный зая- 
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вилъ, что именно сегодня онъ побѣдоносно сражался еъ Ганни¬ 
баломъ въ Африкѣ, а потому считаетъ долгомъ воздать благо¬ 
дарность богамъ. Весь народъ и судьи послѣдовали за Сципіо¬ 
номъ въ Капитолій, и дѣло кончилось ничѣмъ. Послѣ этого, 
видимо, уклоняясь отъ суда, Сципіонъ удалился въ свое по¬ 
мѣстье у г. Дитерна.—гиге Іосаі вм. обычн. гигі. § 9. 
іиѵепѣа... зѳпесѣа скорѣе лоэтпч. формы вм. прозаич. інѵепідіѣе... 
зепесіпіе. — ^енѣазпні—сшп зепееіа: азупйеіоп айтегза- 
ііѵнт,—гез §;ез!ае. — диоциѳ: какъ и физическія силы.— 
йейогиеге поблекли.—іп^епіо: для развитія его талантовъ.— 
§ 11. регреѣгаѣі: § 20, 8.—ипиз исключительно. 

Книга XXXIX. 

28. Смерть Ганнибала. 

Гл. 51. Ж послѣ заключенія мира въ 201 г. Ганнибалъ всегда 
совѣтовалъ продолжать войну съ римлянами. Его политическіе 
противники довели объ этомъ до свѣдѣнія римлянъ. Тѣ потре¬ 
бовали выдачи Ганнибала. Тогда онъ бѣжалъ въ Сирію къ та¬ 
мошнему царю Антіоху Великому. Римляне поспѣшили заклю¬ 
чить миръ съ Антіохомъ подъ условіемъ выдачи своего злѣй¬ 
шаго врага. Ганнибалъ бѣжалъ изъ Сиріи къ виѳинскому царю 
Прузію, воевавшему съ другомъ римлянъ, пергамскимъ царемъ 
Евменомъ. Но и здѣсь онъ не спасся отъ римлянъ. 

§ 1. диет Ршіат. — зизресіит предикативно. — ге- 
серѣиз перев. существ. — тоіит начало. —§ 2. сеѣега: обви¬ 
неній. — раѣгіае зиае (<1аі) къ апсіог Ъеііі. — § 3. рег зе = 
зиа зропіе,—а: 30, 36, 1. 

§ 4. піЫІ „нисколько11 (§ 10, 2). —Гаіаіет: 30, 28, 11.— 
§ 5. Ай противъ. — іпГезІа лучше перев. мужеск. родомъ,— 
сизіойіа: § 6, 4.—§ 6. піЬіІ... ейеіѣ не оставляетъ ничего.— 
іпехріогаіит предикативно. 

§ 7. ге§;іо5 = ге§д8Ршіае. — розІГсо аЫ. Нпеае. — йеѵіит 
наиболѣе удаленъ отъ улицы. — осеиШззіші ехііиз ^еп. циа- 
Ііі Беѵішп... аіцие оссиШззіті ехіідз: § 31. —§ 8. ій=роз(;і- 
снт.--оееигзи тШ1ит=тШйЪиз осспггепйЬпз. — сігеа: § 30, 
2.—ргаерагаѣит предикативно, — ророзеіі: у раба. — § 9. 
диапйо (въ причинномъ см.) = фіапсЦиісІет. — Іоп^ит. 
Добав. „слишкомъ". —§ 10. ех іпегті ргойКоцие (йешНайуз) 
„отъ выдачи безоружнаго".—тиѣаѵегіпі: § 15, 2. — ѵеі „даже". 
— § 11. ргаеііхегипѣ „предостерегли1“. —циі (=иі із) аиеѣог 
ѳззеѣ = чтобы онъ внушилъ. — Ргизіае й а 1 — § 12. Ехзесгаѣиз: 
ср. 30, 20, 7. — із 12. аЬ ео Прузіемъ. — Яйеі долгу гостепріим¬ 
ства.— Ніе=іа1із. 

152 



Р
о
г
і

.О
'р
г
сп
с
ц
 і
р
а
і
и

- 

Римскій лагерь по Полибію. 


